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 أ

 تقديم
واستخدام  ،بفعل الرأسمالية املتوحشة إلى التملكالبشر خالل الوقت الراهن تجه ا

كبر عدد من السلع والخدمات بعد ان غرست فيه قيم مادية جعلته يربط سعادته ونجاحه بهذا أ

مظهرا للعصرية ألاشياء الامتالك والافراط في استخدام السلع والخدمات، وصار كثرة امتالك 

 .عوبرهانا على النجاح واملكانة الاجتماعية بين الاقران في املجتم ،تفاخر الاجتماعيوال ،والتقدم

ونتيجة لذلك، ازداد الضغط  ،والقيم الاستهالكية الترفيهوهكذا انحصرت السعادة في املاديات 

  0202حالة ألارض  تقرير رصدها، وبروز كوارث عدة مستحدثة، استنزاف ثرواتهاعلى ألارض و 

State of the World  مرصد ألارض  الصادر عن مؤسسة World Watch Institute  ،بواشنطن 

باألدلة العلمية أن النظام العالمي الحالي القائم على الاستهالك املفرط وحظر منها، موضحا 

سيؤدي إلى كوارث مدمرة، داعيا لضرورة التحول من ثقافة و للموارد الطبيعية غير قابل لالستمرار 

 .تهالك الي ثقافة الاستدامةالاس

ربع إلانتاج العالمي، في حين أن إنتاجه أقل  سكانه يستهلكوعلى مستوى العالم العربي، 

املجتمع املصري، شأن بقية املجتمعات العربية، يعاني من تفش ى ثقافة و . من ذلك بكثير

الاستهالك،  علىتزايدا م اتجاهانظرنا إلى السلوك الاستهالكي للمصريين سوف نجد ، فإذا الاستهالك

دالالت اجتماعية تجعل منها عنوانا لها  تساب املمارسات الاستهالكيةذلك أن اك .وتراجع الادخار

الانقسام  :للوجاهة، والطبقية، والهوية الثقافية في مجتمع يعاني من اختالالت حادة، أبرزها

تشير إلاحصاءات إلى أن املصريين ينفقون ، حيث الطبقي الحاد بين من يملكون ومن ال يملكون 

، ولحم الطاووس، وسمك الكافيار "ورق العنب"أكثر من أربعة مليارات دوالر على استيراد 

من ألانواع " أيس كريم"والجمبري والجامبو والاستاكوزا، كما يتم إنفاق املاليين على استيراد 

املعمرة وغير املعمرة إلى ما يقرب من ستة ويصل إنفاق املصريين على السلع الترفيهية . الفاخرة

البذخ في ويؤدي . مليارات دوالر، ونحو أربعة مليارات دوالر على استيراد أجهزة الهاتف املحمول 

الاستهالك إلى تداعيات اجتماعية ونفسية في املجتمع تتمثل في ارتفاع منسوب الحقد الاجتماعي، 

مر بأن التملك هو أساس الحراك الاجتماعي في حين أن وتمزق الروابط الاجتماعية، والشعور املست

وتعود ثقافة . وسائل الصعود على السلم الاجتماعي املتحضرة في تراجع مذهل مثل التعليم

بعضها يعود إلى الانفتاح الاقتصادي في  ،إلى عوامل عديدةاملصري جتمع املالاستهالك في 
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 ب

تصادية لم تول أهمية للتنمية بمعناها الشامل، سبعينيات القرن املاض ي، وما تاله من سياسات اق

عادت إلى مجتمعها التي رافق ذلك هجرة العمالة املصرية إلى دول الخليج وبعض الدول ألاوروبية، 

الاجتماعية، أدت إلى  ةاملباهابثقافة محافظة، تغلفها نزعة استهالكية شرسة، ورغبة في املحلي 

 .اختالل في توازن الريف املصري 

بداية ألالفية  ومع. حديثة للغاية-باعتبارها فكرة اقتصادية- الاستهالكفكرة ثقافة تعد و 

وقد . مستوى هذه املعرفة ونوعيتهاهما كانت ية مالجميع قدرا من املعرفة الاقتصاديملك الثالثة 

لنزهة الاستهالكية، واملستهلك محور رئيس ي في النقاشات الاستهالك، وا: أصبحت مفاهيم مثل

وفي الواقع، فإن العيش في . ، والخطاب ألاكاديمي والسياس يوسائل إلاعالمية بما في ذلك الثقاف

حديث جدا ويستغرق كثير من الوقت والعمل لتطويره  يبدو-طبيعيأنه  رغم-الاستهالكثقافة 

املستعمرين العالقات التاريخية الطويلة بين لقد أكدت أدبيات ما بعد الكولونيالية  .ونشره

 الجهاتوالتجارة القائمة بين واملواصالت  خطوط الاتصاالت باإلضافة إلى ومستعمراتهم،

البشرية واملادية والرمزية وإلايديولوجية التي ساعدت على تعميم  ، وطرق التبادلإلاقليمية

فإن  مختلفة،كن  الثقافة الاستعمارية ذات تأثير متباين في أما كانتفي حين و. ونشرهاالثقافة 

 عاملية ثقافةنحو  جدام العلماء والنقاد يتفقون على أن هناك حاليا اتجاهات قوية معظ

ا عاًما على أن هناك قدرة تفاضلية و. الاستهالك
ً
ستهالك بين املناطق لال في حين أن هناك اتفاق

وًرا العاملية وداخلها، فإن الخالف يكمن فيما يتعلق بما إذا كانت ثقافة الاستهالك العاملية تعتبر تط

الاعتماد على مدخل عاملية للتحليل والذي يضع في يجب  وبالتالي،. إيجابًيا أو محايًدا أو سلبًيا

 .حسبانه كل من البعد التاريخي والخصوصية املحلية عند تحليل ثقافة الاستهالك

. استنادا إلى الرؤية العامليةتحليل ثقافة الاستهالك الانطالق في ، يجب وبناء على ذلك

ت ألايام التي فاالق
َّ
تصاد ألامريكي في بدايته كان يعتمد على العمالة املهاجرة واملواد الخام، وقد ول

يمكن أن يتخيل فيها ألاوربيون العيش في منطقة خالية من العمليات الصناعية الحديثة وما بعد 

. املثال على سبيل كوكاكوال،وآلان، يصعب على املرء العثور على مكان ال تتوفر به . الصناعة

سيكون من الصعب العثور على مكان تغيب فيه تماًما الرسائل التي تشجع بعض أشكال  وباملثل،

بدًءا من املالبس إلى ألاطعمة من أبعد  السلع،يمكننا شراء جميع أنواع  ذلك،عالوة على . الاستهالك
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ائج ثقافة الاستهالك غالًبا ما ترتبط عملية العوملة املتسارعة مؤخًرا بنتو . املناطق في العالم

 . وجهودها

 نظرية ثقافة املستهلك

لقد أفضت أبحاث ودراسات املستهلك خالل الخمس وعشرين عاما املاضية الى بروز 

سلسلة من ألابحاث التي تناولت ألابعاد الاجتماعية والثقافية، والرمزية، وألايديولوجية 

واملفاهيم التصورية، وألاجندات النظرية كما قدمت مجموعة من الاهتمامات املحفزة، . لالستهالك

وقد خصصت مجموعة من املجالت العلمية . التي ميزت اتجاه البحث في مجال الاستهالك حتى آلان

للتسويق، املجلة ألاوروبية : لنشر تلك البحوث املتعلقة بموضوع الاستهالك، ومن أهم هذه املجالت

جلة ثقافة ، وملدولية للبحوث في مجال التسويقاملجلة ا، و الثقافة وألاسواق والاستهالكمجلة 

كنظرية النسبية، والنظرية التفسيرية، : وقد تبنت معظم البحوث مقاربات نظرية مثل. املستهلك

وجميع . والوضعية، وما بعد الوضعية، والنظرية الطبيعية، والنظرية إلانسانية، وما بعد الحداثة

ة الاستهالك ما زالت غامضة، ولم تستطع تقديم فهم املقوالت النظرية التي طرحت لدراسة ظاهر 

كامل لظاهرة الاستهالك، باإلضافة إلى صعوبة تحديد القواسم املشتركة والروابط النظرية في مثل 

ومن الواضح تركيز معظم البحوث العلمية حول ظاهرة الاستهالك على . هذا التوجه البحثي

 قضة وغير متعلقة بنموذج بحث املستهلك الفروق املنهجية، واستحضار رؤى نظرية متنا

مقوالت نظرية مالئمة لدراسة  الاستهالك باالستناد إلىثقافة ويجب دراسة وتحليل 

 من النظر إلى الثقافة باعتبارها نظاًما متجانًسا  ،التعقيد الثقافي في فهم ظاهرة الاستهالك
ً
من بدال

، التي يتقاسمها أحد أفراد املجتمع املشتركة القيمو  الحياة،طرق فهم و  ،عامبشكل  املعاني املشتركة

واستكشاف الفروق في أساليب الاستهالك وتوجهاتها بين الثقافات املختلفة، بمعنى البحث عن 

القواعد املشتركة لالستهالك في مختلف الثقافات وذلك في إطار السياق الاجتماعي التاريخي ألاوسع 

ترتيب اجتماعي يتم فيه تحويل  تعبر عنثقافة املستهلك ذلك أن . للعوملة، ورأسمالية السوق 

 والرمزيةوبين طرق الحياة الهادفة واملوارد املادية  الاجتماعية،العالقات بين الثقافة الحية واملوارد 

يعد استهالك السلع املصنعة في السوق والرموز و  .وسيطك ألاسواقخالل من  عليها،التي تعتمد 

هذا النظام  استمراريةومع ذلك فإن  للمستهلك،ا محورًيا بالنسبة التسويقية املحفزة أمرً 
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واستنساخه يعتمدان إلى حد كبير على ممارسة الاختيار الشخص ي املجاني في املجال الخاص 

 (. Holt, 2002) للحياة اليومية 

التي  واملوضوعات ،والنصوص ،مترابط للصور  إلى نظام" ثقافة املستهلك"مصطلح  ويعبر

خالل بناء ممارسات وهويات ومعاني متداخلة  من- الجماعاتيتم إنتاجها تجارًيا والتي تستخدمها 

وتتجسد هذه  .أعضائها وحياتهم وتوجيه تجاربمعنى جماعي على بيئاتها  إلضفاء-وحتى متضاربة 

عالوة على . ةاملحدد املواقف الاجتماعيةفي  هموعالقاتاملستهلكين أدوار املعاني وتتضح عن طريق 

بكثافة من خالل نسوجة امل والامتدادات العاملية شبكة من الروابط الاستهالكثقافة  ذلك، تصف

اختراق الثقافات املحلية بشكل متزايد عن طريق قوى رأس املال العابر والوسائط العاملية 

ملحلية بشكل اختراق الثقافات ا الثقافة الاستهالكية يتم من خالل ذلك،عالوة على . املتعددة

الثقافة عبارة عن ذلك أن  .املتعددةمتزايد من قبل قوى رأس املال عبر الوطني والوسائط العاملية 

ووفقا لرؤية بيير بورديو، فإن ثقافة املستهلك بسبب .  نسيج من املمارسات واملعاني وألافعال

د كبير اللعبة التي ، وتشبه على حكقوة سببيةالفعل  دتعقيداتها الداخلية واملجزأة، ال تحد

السوق التي  وأيديولوجية-ثقافة املستهلك تحدد فيها ألافراد ضمن قيود القواعد، ومن ثم  يتحسن

ا معينة من السلوك  والتفكير، ،والشعور  الفعل،آلفاق املستهلكين من إطارا -تنقلها 
ً
وتصنع أنماط

هناك ة التوزيعية للمعنى الثقافي، الرؤيوفي إطار هذه . أكثر احتماال من غيرها وتفسيرات ذات معنى

أو )التفرد، والتعددية، والسيولة، والاختالط ك: عدد من الديناميات املحددة للثقافة الاستهالكية

 .لتقاليد الاستهالك وأساليب الحياة( التهجين

ويعد ميدان الصحة واملرض من أهم امليادين الذي ينفق فيه املصريين أكبر قدر من 

الشهرية؛ نظرا لخوفهم على الصحة، فالتداوي واحد من أهم السلوكيات التي يمارسها دخولهم 

وقد اختلفت أساليب التداوي لدى املصرين من حقبة تاريخية إلى . البشر حفاظا على الصحة

أخرى، فقد كان املصريون يعتمدون على الطرق الشعبية، والتداوي الذاتي قديما، بينما تجه 

وايا . خدام ألادوية املصنعة خالل الفترة الزمنية املعاصرة؛ نتيجة الوعي والتعليمغالبيتهم إلى است

املعتقدات والاتجاهات، وامليول، وألاحكام، : كان ألامر، فإن الثقافة التي يحملها ألافراد بمكوناتها

 .   واملعارف، والتقديرات، واملمارسات، تحدد جميعها أسلوب التداوي 
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، لم تحظى ثقافة الاستهالك باهتمام البحث العلمي من قبل وعلى املستوى العلمي

دراسة متخصصة في علم الاجتماع تركز  دالباحثين املصرين والعرب بالقدر الكافي، فنادرا ما نج

" الدكتور فتحي الجمل"ويعد العمل العلمي الذي يقدمه . على تحليل البنية الثقافية لالستهالك

ي تتسم بالجدة وألاصالة، ويمثل سبقا علميا في مجال دراسة الثقافة واحدا من ألاعمال العلمية الت

ويكتسب هذا العمل . الدوائية عموما، وثقافة استهالك الدواء في املجتمع املصري بصفة عامة

العلمي أهميته وأصالته في أنه حاول الوقوف على الخصائص الثقافية الستهالك الدواء في مجتمع 

فية لها سماتها وطبيعتها الخاصة، ثقافة تقليدية محافظة في طابعها محلي، يتسم بخصوصية ثقا

على العالم الخارجي، واكتساب أبناء  حالعام، إال أنه يكشف عن تغيرات ثقافية مهمة في ظل الانفتا

املجتمع املحلي العناصر الثقافية الحضرية سواء املحلية او العاملية؛ نتيجة تطور تقنيات الاتصال 

انفتاح املجتمع املحلي على العناصر الثقافية العاملية، سيما في مجال التداوي، العاملية و 

 .والتجميل، والاستهالك بصفة عامة

على " فتحي الجمل . د" قدرة الباحث : ومما يضفي أهمية على هذا العمل العلمي ألاصيل

الت النظرية التأصيل العلمي للمفهوم، وتبيان أبعاده ومحدداته النظرية، واستجالء املقو 

وتوظيفها في دراسة وتحليل ظاهرة ثقافة ( الكالسيكية واملعاصرة)للمقاربات النظرية املختلفة 

الاستهالك في مجتمع ريفي بصعيد مصر، والقدرة على إبراز السمات الثقافية الستهالك الدواء 

 .باقتدار، وحبكة علمية رصينة

متتابعة، عرض فيها الدكتور فتحي  وقد جاء الكتاب الذي بين أيدينا في أربعة فصول 

وقد صدر الكتاب بمقدمته الطويلة حول استهالك . الجمل أبعاد ثقافة التدوي، واستهالك الدواء

الدواء أبرز فيها وضعية استهالك الدواء على املستوى العالمي، وإلاقليمي، واملحلي، مستشهدا 

س تزايد معدالت استهالك الدواء، ومن بمجموعة وفيرة وكافية من املؤشرات إلاحصائية التي تعك

 .ثم مبررات دراسة الثقافة الاستهالكية في مجال التداوي 

لألصيل النظري للمفاهيم العلمية املرتبطة : الفصل ألاول وخصص الدكتور 

باالستهالك، وثقافته، والثقافة الاستهالكية، ومفهوم التداوي، والثقافة الدوائية، واستهالك 

الكاتب في هذا الفصل جرعة دسمة من املفاهيم التي أثرت الفكر املرتبط  وقد قدم. الدواء

عالوة على املحددات املتعلقة . بالتداوي وثقافته، واملتغيرات املؤثرة في فاعلية الدواء واستهالكه



ـــ   ةعجار مو  ميدقت ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــ

 و

وبذلك يعد إفادة مهمة في ميدان علم الاجتماع الطبي وألانثروبولوجيا . بتشكيل الثقافة الدوائية

 .الطبية

استعرض الكاتب باقتدار مؤشرات الوضع الصحي : من هذا الكتاب الفصل الثانيوفي 

في املجتمع املصري، متخذا من مجتمع سوهاج بصعيد مصر حالة واقعية، تناول فيه مراكز 

تقديم الخدمة الصحية، والقوة العاملة في مجال الصحة ومستوى القدرات الفنية والطبية في 

ضافة إلى الحالة الصحية للسكان ومستوى الانفاق على الصحة، موضحا املجتمع املحلي، باإل 

 . سلوك الانفاق في مجال التداوي 

ليعرض بالتحليل ثقافة استهالك الدواء في ضوء -الفصل الثالثعبر  –وينتقل الكاتب 

ثالثة من الاتجاهات النظرية السوسيولوجية، ويقدم تحليال رائعا ملختلف الرؤى النظرية التي 

 . انطوى عليها كل اتجاه نظري 

واستعرض فيه بالتحليل نظريات الفعل الاجتماعي واملتمثلة في رؤية : الاتجاه ألاول 

" آالن وارد"، ورؤية "ماكس فيبر"حول املعتقدات الشعبية، وأنماط الفعل الاجتماعي عند " سمنر"

والاستهالك في ضوء نظرية  باإلضافة إلى نظريات الدخل. الاجتماعي تحول القيم الوجهة للممارسا

حول الدخل املطلق وعالقته " جون منيارد كينز"الحياة اليومية، حيث قدم عرضا تحليليا لرؤية 

حول دورة " مودجلياني وآندو"حول الدخل الدائم، ونظرية " فريدمان"باستهالك الداء، ونظرية 

شكيل املعرفة الدوائية، والتي عالوة على نظريات التعليم وت. الحياة وعالقتها باستهالك الدواء

حول التعليم " بورديو"حيال التعليم والحرية، ونظرية " باولو فرايري "استعرض خاللها رؤية 

النظري فكرب املساندة الاجتماعية عند  هكما استعرض في إطار هذا الاتجا. ورأس املال الثقافي

كما قدم تحليال ملقوالت نظرية  .وتطبيقاتها في تفسير ثقافة الاستهالك الدوائي" ماكس شيلر"

حول " هوسلر"ابن حزم و: وعالقته باملعرفة الدوائية، متناوال رؤية كل من" الاستخدام ألامثل"

حول " ماري دوجالس وبارون شرودن" ، و"الفرد شوتز"الوعي القصدي، ومخزون الن املعرفة عند 

 .طرق استخدام السلع

فقد . مؤلفنا لعرض املقاربات النظرية البنيويةفقد خصصه : الاتجاه النظري الثانيأما 

ركزت على التداوي الذاتي والتقليدي في أساليب : عرض بإسهاب جميل لثالث مقاربات، ألاولى

حول " لورزنبري "حول املوضة وأسلوب الحياة، ورؤية " جورج زيميل"العالج، حيث عرض لألفكار 
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نظريات التي أكدت على دور إلاعالم كمصدر كما قدم عرضا لل. املحاكاة وعالقتها باالستهالك

، وتيودور "هربرت ماركيوز " لتشكيل الثقافة الاستهالكية في مجال الدواء، تناول من خاللها رؤية 

عالوة على توظيف رؤى ما بعد الحداثة حول الثقافة الاستهالكية، فقد افاض في عرض ". أدورنو

، باإلضافة إلى "روبرت بوكوك" ، و "روبرت هولتون "، و " آالن تورين"، و "مايك فيزرستون "رؤية 

 .حول ثقافة الاستهالك" زيجمونت باومان"رؤية 

الاستفادة من ألاطر النظرية السوسيولوجية  ةثم اختتم الفصل بتقديم عرضا نقديا لكيفي

 .السابق ذكرها في تحليل وفهم ثقافة استهالك الدواء

دات الاجتماعية املرتبطة بتشكيل ثقافة واختتم كاتبنا هذا العمل العلمي ا املحد

في صعيد مصر، ليبرز املالمح الجوهرية لهذه الثقافة، " سوهاج"استهالك الدواء في املجتمع املحلي 

فقد تناول بالتحليل العالقة بين . والخصوصية الثقافية املميزة لسلك املستهلك املحلي للدواء

والعالقة بين طبيعة الثقافة وتحديد أسلوب العالج، الحالة الصحية والاستجابة للرعاية الطبية، 

وكذا العالقة بين الدخل واستهالك الدواء في الحياة اليومية، ودور التعليم في تشكيل املعرفة 

وقد زيل . ألامثل مالدوائية، واملساندة الاجتماعية ودورها في تشكيل الثقافة الدوائية، والاستخدا

 .ة مقترحة حول ثقافة املستهلك الدوائيةالفص بتعقيب نقدي، مع طرح رؤي

فتحي الجمل، أقدم واحدا من / وإني اذ أقدم لهذا الكتاب الفريد، ومؤلفه الدكتور 

واعد،  الباحثين الكتاب الواعدين، والذي اتضح عبر قراءة فصول الكتاب أنه باحث، ومؤلف

خاصة في مجال استعمال الدواء،  استطاع باقتدار أن يسبر أغوار ظاهرة الثقافة الاستهالكية،

م بصورة عميقة مختلف الرؤى النظرية في مجال سوسيولوجيا الصحة واملرض، والرؤى 
َّ
وأل

كما برع منهجيا في مقاربة املفاهيم، ليطرح بناء معرفي . ألانثروبولوجية في مجال العالج والتداوي 

قراءة هذا العمل، وأقدمه للمكتبة وأنا سعيد ب. واضح وعميق حول الثقافة الدوائية والاستهالك

وعلى ضوء . العربية في مجال السوسيولوجيا؛ ليشكل إضافة معرفية ممتازة، تفيد التخصص

ذلك، أدعو جميع الباحثين في مجالت العلوم الاجتماعية عامة، ومجالي الاجتماع وألانثروبولوجيا 

من إضافات جديدة لبناء " لفهمؤ "خاصة قراءة هذا العمل العلمي، متمنيا إلافادة مما طرحه 

 .العلم
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ة لهــ ا القةــثة ء دــست   امــ الا تهالــسد  مــة    لــد   مــلر تبلــت ا الرةــلر الل   ــ

في ملحلة املسج تير؛ حثث ءتضح من خ ل مل  التراث ءن متضتع  قسفة امة    الـداات فـي 

بــسلل ا مــن ءن املتضــتع تــد تــا تدسالــر فــي بلــدان  ل ثــة  املجتالــا امليــل  لــا تــتا التاــل   ل  ــس 

كثرثـــة  اءمـــسلث  ا فـــي مختلرـــة الةـــن بممـــلتن مختلـــف مـــن ءجـــس مللفـــة ات س ـــسا امل ـــة لةين

  امــة  : امــن بــين  ــ ا الد امــسا  اــي مــعثس امليــسل ص  اــي مــعثس ا  يــلامــة      ا،ــة  

ا  امـــة مـــهس   سمـــس     ( )  نفـــي ا جرا ـــل  ا  امـــة تتمـــف م الـــت  فـــي    ( )فتز،ـــة بلمـــت ي

هتـس    ـ ا الد امـسا  قـد ءكـدالفي اللـلا   ا  ( () )ا  امة ملدان حالت  اآخلان ( )اآخلان

 اــي  ــد  تدسمــر ءمــلس    ا،ــة مــا القــد ر الكــلا ثة للال ــة لةين  ااضــالا   لــ  املل ــ   

اليـــوي االـــداا      اتلـــة الـــت يسءا جت ت ـــ سلكـــلات   ا،ـــة اللخثيـــة  ان   تالـــس  باليـــد  

لــــدس امل ــــة لةين  اضــــلف اللتسبــــة الىــــ ثة ا  عتمثــــة  اــــ    ا،ــــة  اا لــــدا  اللتسبــــة  اــــ  

 .ا د  متس لة تتا ،خ تتزيلهس  ا  ا  سصا ا خسصة للال ة لةين   ل    ا،ة

اتـــد ءا ـــ ء تحيـــستاا اللمـــالثة للدالــــة ءن جاللـــة  هرـــس   مـــة     ال ــــدت،ة 

  تـمي   اــي . 222 /99فـي  ـس   ملثــس  جدثـر ميـل    . لىـ ثة بلـ   اـي ا خـدمسا االل ستـة ا

ملثـس  جدثـر   ـا تـمي  فـي  2.  ءس   ا ا خدمسا االل ستة الى ثة تهرس   اي الداات بن بة 

ب ـتا ي ملثـس  جدثـر  ءمـس اللـ ت بسلتـسمين الابثـة الت سلثـس  طبـست ا امللتبة اليسهثة تهرس   اي 

ملثــتن جدثــر  ب دالــس تــمي  اللــ ت بسمل  كــرثسا فــي    3ليسليــة بن ــبة اليــوي تــمي  فــي امللتبــة ا

رـــة .(3)ملثـــتن جدثـــر  3 امللتبـــة اللا لـــة بن ـــبة 
 
عل
 
ل اات يلـــس لـــد اـــي اتهرـــس   ا ـــ ا يلأـــالا ءن ت

 .تعلرة تهرس   اي  سفة بدت  ا خدمسا االل ستة الى ثة

ل،ة  اي بدت  ا خـدمسا املي  مل  هرس  ملدصا ا   ي ا ترسعحيستات  ءشس اكالس 
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متتمــإلا تهرــس  ال ــدت  لملمــلر امليــل،ة  اــي بدــت  ا خــدمسا  حثــث بلــ  االل ستــة الىــ ثة 

ـــــــ  .2   االل ستـــــــة الىـــــــ ثة   خييـــــــء  مـــــــلر  حثـــــــث . 229 /222 س خـــــــ ل  ـــــــس  جد   

 %2.9 مــن  ــ ا املبلــ  لعهرــس   اــي املدت ــسا ا جهــرر اامللــداا الابثــة  ا% 2.  امليــل،ة 

لعهرــــــــــــس   اــــــــــــي خــــــــــــدمسا تتسمــــــــــــة %  .3 ا  ــــــــــــبة  لعهرــــــــــــس   اــــــــــــي اللثــــــــــــس اا ا خس جثــــــــــــة

متتمــــإلا تهرــــس  ال ــــدت  لملمــــلر امليــــل،ة  اــــي بدــــت  ا خــــدمسا  ب دالــــس بلــــ  ( ).بسمل  كــــرثسا

  .   2 /  2 االل ستــة الىــ ثة طبقــس ملؤشــلاا ب ــث الــدخس اتهرــس  ا مــة    للـــس  

ـ 2. 3 3 ي  هرس  من  جالس  سجد      .3   لثيس   ي  مـن % 2.2   ء  مـس يلـس ل   ـبة سجد   

 جالس ي تهرس   مل    ا سلتس ي فقـد تةـس ف مـس تدرقـر  مـلر امليـل،ة  اـي بدـت  ا خـدمسا 

 .(2)االل ستة الى ثة خ ل   بلة ء تا  ال سبقة

 اـــي م ـــتت   املل ـــ   مـــن %2   ـــ  ءن اللسملثـــة الىـــ ة مدظالـــة تقـــس ،ل ءشـــس اكالـــس 

 يلتالــد كالــس الاب ــر  تبــس مــن اصــرر تــا الــ   الىــ ث  بستمــلتن الــداات صت دــسالتن اللــسلا 

  ءصــــدتس  ا ءا ءتــــس   ا مكــــت ر  اــــ  للــــداات تدــــسالها فــــي املل ــــ   مــــن الةييــــر
 
 للتتــــء اختيــــس ا

ــ ايلةــذ كلــ  للدرقــسا  اتقلــث   بقتا ــد  لتــما  ا ــد  االداا ثــة الىــ ثة اليقسفــة فــي سهقي 

 .(9)من تبس م ة لع  الداات االى ثة الابثة  هظالة

 لتر   
 
ايكير التاتا في م تاللدس   ي اه كس  التداا  ال اي  بين  سلبثة ءفلا ا  هظلا

يثدلثسا لكلات   ا،ة املختلرة ين امتللالين  اي الث سلبثة فئسا املجتالا ك ت  اإهسث  ءم

  ا،ة ص تنبغي ءن من  اكبير   االل ا من ءن  دس   د    ا    املختص  ان ام كس ر الاب ر

يشخثص تن املل،   كا امتلالس  اات  ان  ؛ي تلاللهس املل،   ص  لد ام كس ر الاب ر

ءا  س للاللان   ا الداات تد تتلس ض ما ملضر  ءا تد تعتن  ير مدسمب  فإ   ( اشتة)طبالا 

 .لتزهر ءا  جن ر ءا   سلتر
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بالقتلتر  Alfred Schütz "ءلرل  شتتر"اتؤكد   ا املؤشلاا التاتلثة مس ءشس   لثر 

  اءن جالثا العكل ت اللتن في  قتلها تتا د  " ءمسس ا الدظل،ة ال الا تن    
 
 ساطلت

مللتمسا ءخلس ي ال  لها  تالتلعتن   انكالس ء ن ال لت  امل  ا   ساجتالس ثة امرس ثال  

 . بسلتيلف في م ثإلا  سملها  جتالس ي
 
 من تل  القتا د االال   جتالس ثة  اءن ك 

ااملرس ثا ااملللتمسا باليسبة مخران مللفي لدس الرل   اتل  املللفة املكتركة هي ال الا تالد  

الدسس تطس  امللجعي ءا التتجر ال   تالةن ا من تما،س  حداث كالس تالس متن س في اللسلا 

 (2 )".امل ثإلا   ا

 امليل  مة    الداات في املجتالا جست   ا اللالس لث دسال  قسفة امن   ا املدالق 

ااملجتاللسا   فلا  ترا،د خ ل اكل  لنكل املللفة الداا ثة بين ءفلا   مل امليل،ة  من

 ملاتبة من ملثالة  اتالةثن ا ص ثة ملتكثسا اتعد  ا الى ثة  ااملللفة بسملللتمسا

اليوي  ا جهسز  س س تيقس   ال الااتلشثد س الى ثة الدرقسا تقلثس ص ة ا  ا سلتس ي

ا  د من ا  مةس رست س  من اا  د  ملاض ملدصا الى ة اتقلثس يلر،ر من ءجس امليل  

  االقةست  ا  تل   ملاض االتتستة من ا ملاض الدست ة  در متخدا  ا خسطئ لمل ا،ة 

امللتباة بسمتخدا   ل    ا،ة  اتبيير  مل بال،قة  ا جهس ااملرس ثا ا خسطئة

ءهالسد   ا،ة ااختثس   فةس من بين  ااملقس هة بين ن س امتخدا    ا،ة اكثرثة تخر،

 .افي الن ستة هممس ءن تعتن   ا الةتسن  ضسفة مرثدر في م سل اليقسفة الداا ثة. البدا س
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 مقدمة الكتاب هوامش

                                        
  امة مثداهثة بالدتدة بستدة   مسلة . ت لثس ملت  امل ة ل  ت سا   ا،ة: فتز،ة بلمت ي ( )

 لثة الللت   تتيس تة االت س ،ة ا لت  ال  ثير  جسملة ا  ست  مسج تير  ت ا  لت  ال  ثير 

 .   -   ص ص  2 بستدة  ا جرا ل  - خةل

م لة جسملة .القثسس االت لثس -ت لثس  مة    الداا   في    ن: تتمف م الت  اآخلان ( )

يكل،ن   القسهتهثة  جسملةيكل،ن للب تث االد امسا الللالثة  مل لة الللت   تتيس تة ا 

 .   :    ص ص . 229 (.  ) م لد( )اللد    ن 

 .39-2 ص ص. ملجا مسبق: مهس   سمس   اآخلان ( )

  امة امتا  ثة ت لثلثة آل ات : تثسس ملت  امل ة ل  ت سا   ا،ة: ملدان حالت  اآخلان ( ) 

ة ل   ملكر ب تث املجلة الللاتثة لب تث ال ت  احالستة امل  . ثدة من امل ة لةين في  غدا 

 .22 : 3    ص ص229   ( ) د ( )ال ت  احالستة امل ة ل   جسملة  غدا   م لد 

  امة  -تثسس ملت  امل ة ل  ت سا   ا،ة من اجهة هظل الاب ر:ملدان حالت  اآخلان ( )

م لة  لثة  غدا  للللت   تتيس تة  .امتا  ثة ت لثلثة ت ات  ثدة من  طبست اللسملين في  غدا 

 -9   ص ص 229   (  )ا جسملة  ملكر ب تث ال ت  احالستة امل ة ل   جسملة  غدا   اللد 

 3. 

ـــث الـــــدخس اتهرــــس  ا مــــة    : ا جهــــسز امللكــــر  للتلبئـــــة اتحيــــست(3) ـــد 222  /999 ب ـ   املجلــ

 .    ص222  ال  مدهجثة الب ث   ي البر

م م  هالإلا تهرس  في  ملر : م لذ التز ات ملكر املللتمسا ا  ا اتخسك القلا  ( )

ملكر املللتمسا ا  ا اتخسك القلا   م لذ التز ات  ال دة ا خسم ة  تقس ،ل مللتمستثة  .امليل،ة

 .   ص .   2   ءكتت ل(2 )اللد  
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 اللا ا  القس لر  املجلد .مة   ب ث الدخس اتهرس  ا  : ا جهسز امللكر  للتلبئة اتحيست (2)

 . ص    2 امللكر  للتلبئة اتحيست   ا جهسز

 .39-2 ص ص. ملجا مسبق: مهس   سمس   اآخلان (9)

املدخس   ي  لا  جتالسع : مل لة  لا  جتالسع الظس ل   الةتسن  ال : ال ثد  اي شتس (2 )

 .9  ص   22 تمةدد ،ة  املةتبة امليل،ة  . الظس ل  
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 في المجتمع المعاصر  استهالك الدواءثقافة                
 
 

 
 

 .تمهيد

 .اهالك الدواء والمفاهيم المرتبطة بهتاسثقافة  :أولا 
 .خصوصية استهالك الدواء :ثانياا 
 .هاستهالكة الدواء و ليفاع العوامل المؤثرة علي: ثالثاا 
 .الثقافة الدوائية والعوامل المؤثرة في تشكيلها: رابعاا 

 

 
 

  

  

  
  

 

 

 ألولأ الفصل
 

 



 الدواء في المجتمع المعاصر   ثقافة استهالك: الفصل األول 

 

)8) 

  : تمهيد
الحياة، بدونه تتغلب البقاء علي قيد ضرورة من ضروريات تداوي يعد ال
 .اإلنسان، وتكثر وتتضاعف آالمه ومعاناته البدنية والنفسية صحة األمراض علي

قد دأب اإلنسان منذ ان في المرحلة الثانية بعد الغذاء، ولويأتي الدواء في حياة اإلنس
وكيفية  كما اهتم بتشخيصها ،ي البحث والتنقيب عن مسببات األمراضإلفجر التاريخ 
ولقد اهتدى بنو البشر بالفطرة  .واالستدالل علي سبل المقاومة والعالج ،الوقاية منها

الكي والوخز باإلبر  :راض، مثلوالتجربة والممارسة إلي وسائل متنوعة لعالج األم
 .وغيرها من الممارسات العالجية المختلفة واستعمال األعشاب

ولقد حقق اإلنسان انجازات عظمية في عالج األمراض باألعشاب والمواد 
ء كانت االطبيعية، كما تمكن من فصل المواد الفعالة من مصادرها الطبيعية، سو 

لمواد الفعالة الموجودة في المصادر الطبيعية مصادر نباتية أو حيوانية، وعلي هدي ا
 .استطاع اإلنسان أن يصنع اآلالف من األدوية الكيميائية من عناصر أولية

وبعد أن امتألت األسواق بهذا الكم الضخم من األدوية المصنعة كيميائيا، 
واستعملت في عالج األمراض والوقاية منها، وفي تشخيص المرض وتسكين األلم، 

كان من الطبيعي أن تظهر مشكالت  وغيرها ... ،مساعد في إجراء العمليات وكعامل
 وبعد أن كان الدواء سالحا   .بسبب استعمال هذه اآلالف من األدوية ؛عديدة ومتنوعة

مراض أضد المرض، أصبح في حاالت كثيرة أداة مدمرة تتسبب في إصابة اإلنسان ب
 .وبعض التشوهات الجسدية

تها، تزايدت أنواع األدوية اي صناعة األدوية وتقنيمع التقدم المذهل فو 
ي عظهر بين الناس من يدو المطروحة في األسواق، وكثر اإلقبال علي استعمالها، 
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ن يذهبون إلي الصيدليات للحصول يمعرفته الوثيقة بالطب والمداواة، ولذلك نجد الكثير 
تعملها تطيع الفرد أن يسعلي الدواء بدون روشته طبية، فإذا كان القليل من األدوية يس

ن هناك عدد كبير من األدوية ال ينبغي أن يستعملها دون اللجوء إلي الطبيب، فإ
 ،ن المريض إذا استعمل دواء دون روشته طبيةأل ؛لمريض إال بعد استشارة الطبيبا

فان هذا الدواء قد يتعارض مع مرضه، أو قد يكون غير مناسب لسنه أو لوزنه أو 
 .هلجنسه أو لحالت

هناك حاالت كثيرة قد يتطلب األمر فيها أن يعطي  ،ما سبق إضافة إلي
الطبيب المريض بعض النصائح بعدم تناول نوعيات من األغذية أو األدوية مع الدواء 
المطلوب لعالج المرض، فالطبيب هو الشخص المخول بتحديد الجرعة المناسبة 

في اليوم الواحد والفترة الزمنية  للمريض ووسيلة االستعمال وعدد مرات تناول الدواء
الستكمال العالج بعد الفحص الطبي الشامل، وربما تطلبت حالة المريض إجراء 
تحاليل معملية أو أشعة أو غير ذلك، حتى يستطيع الطبيب تحديد الدواء أو األدوية 
المناسبة لعالج المرض، فإذا كانت مخالفة بند واحد من هذه اإلرشادات يمثل مشكلة 

نه من البديهي أن تتضخم المشكلة وتتفاقم إالجية أو خطورة علي صحة المريض، فع
 .الخطورة إذا لم يؤخذ رأي الطبيب في العالج

وفييييييي ضييييييوء ذلييييييك، يسييييييعي هييييييذا الفصييييييل للتعييييييرف علييييييي مفهييييييوم اسييييييتهالك 
   .الدواء وخصوصية والعوامل المؤثرة فيه
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 :الدواء واملفاهيم املرتبطة به استهالك -أواًل
لالستفادة من إسهام العلوم  ةحاولمي اهتمام كل علم بدراسة االستهالك إن ف 
ن، وينطبق ذلك علي ، تلك االهتمامات التي تكون عرضة للتغير عبر الزماألخرى 

، حيث تعتمد النظرية الكالسيكية في علم االجتماع علي إسهامات كٌل علم االجتماع
الموضة  حول(Simmel) مل زيالطبقة المترفة، و حول ( (Veblen "فيبلن" :من

 ،عند التروبرياند الكوالحول نظام   (Malinowski) " مالينوفسكي"، ووالمال
حول التشيؤ وتسليع القيم والعالقات، ( Marx")ماركس"و الهدايا، حول(  (Boasوبوس
مكانة واألخالق  حول( (Weber" فيبر"و ،وسائل الترفيهحول   (Sombart)"سمبارت"و

 .( ) البروتستانتية
مصادر ثالث أن هناك     (Peter Saunders)"ندرزو بيتر سا"وقد أكد  
مانويل "األول في إسهام المصدر  تمثلي ،سوسيولوجيا االستهالكور ظهلأساسية 
الذي ظهر في علم االجتماع الحضري مهتما بقضايا  ( Manuel Castells) "كاستلز

أما المصدر الثاني  .حضرية، وما يرتبط بها من صراعات االستهالك في المدينة
يتحدد في النقد الذي وجهته قيادات الحركة النسائية إلي التحليالت االقتصادية في 

الث في علم اجتماع ويتحدد المصدر الث .بالعمل المنزليمناقشة االستهالك وعالقته 
في أن علم االجتماع يحتاج إلي  :نفسه" ساوندرز"اإلضافة إلي آراء ، بالعمل والفراغ
  .( )أجندة تسمي اجتماعية االستهالكبحث جديد أو 

، فة جديدة إلى ميدان علم االجتماعلذا تعتبر دراسة السلوك االستهالكي إضا
دأ إال من ثمانينات القرن وإذا كان االهتمام السوسيولوجي بدراسة االستهالك لم يب

خاصة  - ، فإن االهتمام باالستهالك كان من جانب علوم اجتماعية أخرى الماضي
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، ومن ثم فإن موضوع االستهالك من اهتماما  قديما   -لنفس واالقتصادعلمي ا
زعه تتنا، بل اعي بذاتهالموضوعات التي ال تعتبر حكرا  على تخصص اجتم

تخصصات ثالثة هي علم النفس وعلم االقتصاد وعلم االجتماع، ويمكن أن نضيف 
البشرية، التي خصص الخغرافيا قائمة التحصصات المعنية بدراسة االستهالك تإلى 

 يطور المتخصصون فيها اهتماما بدراسة االستهالك ضمن اهتمامهم بدراسة العالقة
وإذا كان اهتمام علم االجتماع بموضوع . بين استهالك الطعام وحجم السكان

، وإنما تأسس على ما تهالك قد بدأ في السنوات األخيرة، فإنه لم يبدأ من فراغاالس
وفيما يلي عرض مختصر لمفهوم  ( ).هام العلوم االجتماعية األخرى سبقه من إس

 .استهالك الدواء والمفاهيم المرتبطة به

 :مفهوم االستهالك - 1  

 يأت ولم واسع، علمي باهتمام  األخيرة اآلونة في االستهالك موضوع حظي
 لزيادة كنتيجة بل فحسب؛ الدولية والهيئات الدول الهتمام كنتيجة االهتمام هذا

 أصبحت استهالكية ثقافة وإفرازه التنمية، معدالت علي وتأثيرها االستهالك معدالت
 ال جزءا   أصبحت عالمية، لغة إلي االستهالك تحول فلقد األسر، بين يوميا   خطابا  
  .اليومية حياتهم في األفراد تفاعالت من يتجزأ

 وممفه بشأن اآلراء وتنوعت االجتهادات كثرت التغيرات هذه ظل ففي
 الوصول بهدف متطور؛ تصور أو مالئمة صيغة إيجاد في اجتهد قدوكٌل  االستهالك،

 جانب على فيه ركز من فمنهم به، الخاص تعريفه منهم فلكل بشأنه، محدد مفهوم إلي
 يرجع و عام، بوجه إليه نظر من ومنهم لالستهالك، تعريفه في األهم أنه رأى معين
 االختالف هذا ضوء وفي االجتماعية، العلوم في استخدامه تنوع إلى االختالف هذا
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علي  القتصادية واالجتماعية والثقافيةه اأبعاد ضوء في االستهالك مفهوم اولنتنس
  :النحو اآلتي

 :  املفهوم االقتصادي لالستهالك -أ
واستنفاذها في  المنتجات استخدام" :اقتصادي كاصطالح باالستهالك يقصد

 الجزء ذلك " :عليه يطلق أخرى  ناحية ومن ".مباشرا   اإشباع   اإلنسان حاجاتإشباع 
 من المتبقي الجزء ويكون  االستهالك، على ينفق الذي القومي الدخل أو الفرد دخل من

 اقتصاديا   االستهالك تعريف يحمل وبذلك. ( ) "البلد أو الفرد ادخار هو ذلك بعد الدخل
 على األموال إنفاق" :الثانيو ،"المباشر اإلشباع بغاية السلع استخدام" :األول شقين؛

 ".االستهالك
 ى، حيث أشارت إلعلى الشق األول "األمريكية المعارف" موسوعة تركزحيث 

 للسلع النهائي ستخداماال أو االستعمال إنهاء" :يعني اقتصاديا   االستهالك أن
 االستهالك أن فيعلي نفس المعني  "االقتصادية الموسوعة" وأكدت ( )".والخدمات

 يتم وقد االستعمال، طريق عن وذلك ،أو إهالك السلع والخدمات المنتجة تدمير" عنيي
 من وقت انقضاء بعد أو الغذائية، كالمواد :عليه مباشرة   الحصول بعد اإلهالك هذا

 طاهر" إليه ذهب ما وهذا .( )"المعمرة كالسلع :امتالكها أو عليها المستهلك حصول
 حاجة إلشباع والخدمات للسلع النهائي الستعمالا هو" :االستهالك أن في "حيدر
 أن في "زيتون  الدين ضياء" كما أكد ( .)"األخيرة المرحلة في السلع يفني ما أو ملحة

 . ( )"والخدمات السلع لمنافع النهائي االستنفاذ" يعني االستهالك
 إنفييييييياق وهيييييييو : الثييييييياني الشيييييييق عليييييييى"العيييييييالم كتييييييياب" موسيييييييوعة تركيييييييز بينميييييييا

 " هييييييو القتصييييييادا علييييييم فييييييي االسييييييتهالك أن تييييييرى  حيييييييث ،االسييييييتهالك علييييييى األمييييييوال
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 .( )" محييييددة فتييييرة خييييالل والخييييدمات البضييييائع علييييى إنفاقهييييا يييييتم التييييي األمييييوال كمييييية
 مييييييين المسيييييييتقطع الجيييييييزءهيييييييو ": فيييييييي أن االسيييييييتهالك "الحييييييياج طيييييييارق " معهيييييييا ويتفيييييييق
 رغبيييييييات تشيييييييبع التيييييييي والخيييييييدمات السيييييييلع عليييييييى إنفاقيييييييه ييييييييتم واليييييييذي الكليييييييي، اليييييييدخل
 .(  ) الفرد اجاتوح

 أنواع لكل النهائي الهدفهو  االستهالك (Adam Smith) "آدم سميث"وأشار
 النهاية في تهدف والتوزيع ،والتبادل ،كاإلنتاج االقتصادية ياتلالعم كل وان ،نتاجاإل
   .(  ) االستهالك إلى

 اقتصاديا   لالستهالك تعريفها في تركز السابقة لتعريفاتومما سبق يتضح أن ا
لألدوية واألعشاب وخدمات  المادي اإلفناء في ويتمثل :األول الشق، شقين لىع

 على يركزو  :الثاني الشقو. عالج األفراد في الستخدامها نتيجةالرعاية الصحية 
علي األدوية واألعشاب وخدمات الرعاية  االستحواذ يعني الذي، االستهالكي اإلنفاق

 المستهلك حوزة إلىالمعالج أو الصيدلي الطبيب أو  حوزة من انتقالها أيالصحية 
 .ثمنها دفع مقابل

ية العالج، بينما وبالتالي يعبر الشق األول عن استخدام األدوية واألعشاب بغ
عن األموال التي تنفق علي العالج وشراء األدوية وخدمات الرعاية ني يعبر الشق الثا

 .الصحة

 :  الثقايف لالستهالك – االجتماعياملفهوم  -ب
 وهواعي ظاهرة عامة لدى كل المجتمعات، االجتمبمعناه  االستهالكيعد 

 من محدد عدد له بل ،ن مجرد إشباع الحاجات البيولوجيةم اتساعا   أكثر مفهوم
 لبعض بالنسبة يرتبط واستهالكه الطعام فإعداد ،في كل الثقافاتاالجتماعية ائف الوظ



 الدواء في المجتمع المعاصر   ثقافة استهالك: الفصل األول 

 

)01) 

 خاصة المكانة على دليل آلخرا لبعض، وعند ا-وفنية تذوقية- جمالية بقيم الشعوب
وهذا  .لدى الشعوب البدائية أو المعاصرة سواء إنتاجي فائض بها التي الثقافات في

 فاألفرادوجوانب منظورة وغير منظورة،  ومعنوية، مادية جوانب الستهالكيعني أن ل
 يتخذونها أنهم كما بها، المرتبطة والمعاني الصوروكذلك  المادية لسلعا يستهلكون 

 البعد الجانب هذا ويشكل اليومية، الحياة في صامتا   خطابا   بها يتخاطبون  وزا  رم
 لظاهرة أشمل صورة يعطي الذي البعد وهو، الستهالكغير المنظور ل المعنوي 

 (  ).المختلفة أبعادها عن ويكشف االستهالك
 السلع استخدام" :يعني "االجتماعية العلوم موسوعة" في تعريف االستهالكو 
 آخر إلي فرد ومنى أخر ى إل فترة من يختلف أنه يفترض استخدام وهو ات،والخدم
 مفهوم خالل من االستهالك في االختالف هذا ويفسر .ى أخر ى إل اجتماعية فئة ومن
لي إ األفراد يسعى التي األهدافى إل يشير وهو: هو مفهوم مستويات االستهالك آخر

 بهاتنفق  التي الطريقة تحدد لتيا األهداف وهي ،تحقيقها فيما يتصل باالستهالك
 بكل خاصة خارجيةوعوامل  داخلية بعوامل االختالف هذا يرتبطو  .(  )"نقودها األسرة
اجتماعية أو ثقافية أو نفسية أو  أو اقتصادية عوامل تكون  قد اجتماعية، وفئة فرد

  .تسويقية
 االستفادة بعد على "والثقافية االجتماعية االنثروبولوجيا موسوعة" تركزبينما 

 للناس المفيد االستخدام هو" :االستهالك أنى فتر  والخدمات، السلع استخدام من
 أما ،ا  مادي أوا  عقلي يكون   أن يمكن االستخدام وهذا بهم، المرتبطة لألغراض
 من يتدرج االرتباط بينما عالقات، أو فكارأ أو ملموسة أشياء تكون  قدف األغراض
  (  )".التفكير إلي الملكية
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فقط علي بعد االستفادة المادية  قتصريوبالنظر إلى هذا التعريف نجده ال 
عقلي مع أنواع معينة من  ارتباط تكوينوالمعنوية من استخدام األدوية واألعشاب؛ بل 

األدوية واألعشاب والمستحضرات الطبية، وإن هذا االرتباط تقوم به وسائل اإلعالم 
 .وشركات الدعاية واإلعالن

ستهالك يختلف عن فإن المفهوم االجتماعي والثقافي لال ما سبق، عليوبناء  
 التي والطريقة االستهالك من االستفادة نوعية على يركزحيث  االقتصادي،المفهوم 

 االجتماعية والمكانة االجتماعي بالوضع االستهالك وارتباط االستهالك، بها يتم
  .للمستهلك

في عدة عناصر مشتركة،  اتفقتفاهيم قد إذن نستخلص مما سبق ذكره أن تلك الم
 :تساعد على فهم المفهوم بشكل أكثر عمقا  وهيى

 األغراض أو والخدمات السلع من مجموعة اختيار . 
 والخدمات السلع من المجموعة هذه استخدام . 

 والخدمات السلع من المجموعة هذه استخدام نتيجة منفعة على الحصول. 
االسيييتخدام الميييادي والمعنيييوي للسيييلع " بأنيييه  كالستتتتهال  تعرييييفومييين هنيييا يمكييين 

والخدمات واألساليب العالجية إلشيباع حاجيات صيحية وبيولوجيية ( األدوية واألعشاب)
واجتماعييييية وثقافييييية ونفسييييية مييييع مراعيييياة الجوانييييب النسييييبية المرتبطيييية بالمكييييان والزمييييان 

 ".واإلطار القيمى والثقافي الخاص بكل أسرة

 :مفهوم ثقافة االستهالك - 2  
والرشد االستهالكي، حيث  الوعي مفهوم من االستهالك ثقافة مفهوم ينبع
 :بينما يعني الرشد االستهالكي .(  )"اإلدراكة وسالم الفهم:"اللغة فييعني الوعي 
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 في واالستقامة اإلنفاق في واالعتدال والتوازن  الحاجات وسد للمال األمثل االستخدام"
 الحق، على واالستقامة البذل، في الشطط أو البغي وعدم اإلنسان مصلحة تحقيق
 .(  )""والصالح والخير الرشد طريق إلى والهداية

 المعرفة" :بأنها االستهالك ثقافة "الرحيم عبد آمال" تعرف، ومن هذا المنطلق
 احتياجاته على المجتمع في فرد كل حصول بخصوص مختلفة مصادر من المكتسبة
 العمل ونوع وعمره لجنسه وفقا   كل نقصان أو ةزياد دون  والخدمات السلع من المثلى
 .(  )"المتاحة الموارد حدود في ذلك يكون  أن على يؤديه الذي

 المستهلكة المادة الفرد معرفة" :بأنها " رشيد بوتقرابت" تعرفها بينما 
 واالجتماعي الفردي الوعي وبالتالي استهالكها وطريقة إنتاجها وأصل وخصوصيتها

 .(  )"بها
عرفة الفرد ووعيه المكتسب م" بأنها" ثقافة االستهالك" تعريفيمكن  هناومن 

وطرق استخدامها،  إنتاجها وأصل وخصوصيتها المستهلكة المادةب من مصادر مختلفة
إلشباع حاجات صحية وبيولوجية واجتماعية وثقافية ونفسية مع مراعاة الجوانب 

 .الثقافي الخاص بكل أسرةالنسبية المرتبطة بالمكان والزمان واإلطار القيمى و 

 :مفهوم الثقافة االستهالكية - 3  
لة قوامها  غيرثقافة  بأنها": اللغةفي  ستهالكّيةاال الثقافةتعرف  متأصِّّ

 سمعية إعالمية إشهارية ثقافة :أنها "الجابري "لذا يري  .(  )"استعراض المعلومات
 األيديولوجي، اعالصر من  العولمة بديال   تقدمها االستهالكي، الذوق  وبصرية تصنع

 معين نوع الوعي بهدف تكريس تسطيحو  ختراق الهوية الثقافية لألفراد واألقوام واألممال
  .(  )والبضائع والسلع المعارف من معين لنوع االستهالك من
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)07) 

التجارة  تحركها كونية دارجة ثقافة :أنها" باربر" يري ، ومن هذا المنظور
 وهمي واقع وهي والمعدات، الصور وسلعها كي،أمري وقالبها الترف، طابعها التوسعية،
 .(  )المعلومات شبكات خلقته

مخطط  معرفي نظام" :إلي أن الثقافة االستهالكية" حجازي  مجدياحمد "وأشار
يهدف إلى تغيير الفكر لتقبل مخرجات السوق والسلع المتداولة فيه، باالعتماد على 

المسموعة  اإلعالميةتصال والوسائط المعلوماتية وتكنولوجيا اال :وسائل عدة من أهمها
 .(  )"والمرئية إلى جانب دراسة الثقافة والشخصية للجمهور المستهلك

الغربية الرأسمالية، تم تصنيعها والترويج  المجتمعاتمن صنع  ثقافةويري أنها 
كل مكان قادرون على  يلها بذكاء تقنى، على قاعدة ثابتة تشير إلى أن الناس ف

وتم دعمها بأساليب متنوعة وبفكر عملي  ثقافة خطط لها بوعي الستهالك، وهىا
وبعقالنية ربحية ظهرت بوضوح فى توسيع دائرة اإلنتاج وتعميم ثقافة التعطش القتناء 
كل ما هو معروض من سلع، وهى ثقافة تحمل رموزا وأفكارا وقيما كفيلة بتبرير 

عن كل ما هو متداول  - بشغف -وتدعيم النزعة إلى االستهالك والرغبة فى البحث 
 ؛تستخدم أساليب متعددة لتحريك الرغبات والطموحات واألحالمفهي  ،في األسواق
 .(  )لثقافة االستهالكيةالسبب الرئيس في تسميتها ا وهذا هو

والرموز والصور التي  المعانيمجموع ": بأنها" احمد زايد"بينما يعرفها 
ر الرغبة االستهالكية، مرورا باالستهالك تصاحب العملية االستهالكية، بدءا من تبلو 

 (  )".الفعلي وانتهاء بما بعد االستهالك
الثقافة االستهالكية بهذا المعني يرتبط   مفهومأن " زايداحمد "  ويؤكد

التي تعني تحول معاني ورموز : بمجموعة آخري من المفاهيم مثل النزعة االستهالكية
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)08) 

حت تأثير االنتشار السريع لثقافة االستهالك االستهالك إلى هدف في حد ذاته، وذلك ت
وتحولها من خالل وسائل االتصال الجماهيري إلى ثقافة جماهيرية، ومن هذه المفاهيم 
أيضا مفهوم أسلوب الحياة الذي يشير إلى أنماط محددة وواعية من التفضيالت تميز 

فاهيم مفهوم السلوك االستهالكي وتضفي عليه طابعا أسلوبيا متميزا، ومن هذه الم
رموز االستهالك والتي تشير إلى تحول االستهالك إلى لغة أشبه بلغة الحياة اليومية 
يخاطب بها األفراد بعضهم البعض ويكونون من خاللها رصيدا رمزيا يحدد مكانة 

ومن هذه المفاهيم أيضا مفهوم استهالك الصور حيث يرتبط . األفراد ونطاق تفاعلهم
صورة ذهنية معينة تلتصق بهذه السلعة من خالل أسلوب استهالك سلعة معينة ب

  (  ). العرض أو تكرار الدعاية واإلعالن عن هذه السلعة
وترتبط هذه المفاهيم ترابطا وثيقا في بوتقة واحدة هي بوتقة الثقافة 
االستهالكية، فالنزعة االستهالكية أقرب إلى الثقافة الجماهيرية التي تتسرب إلى األفراد 

ل وسائل االتصال، ولذلك فإن عملها وتأثيرها سابق على كل استهالك، أما من خال
أسلوب الحياة االستهالكي فإنه يشير إلى االستهالك كما هو قائم بالفعل، أما رموز 
االستهالك ووظائفه فتأتي بعد أن يكون االستهالك قد تم بالفعل ليحقق أهدافه 

جرائي لهذا المفهوم أمر صعب؛ وذلك ألنه االجتماعية والثقافية، لذا يعد التحديد اإل
 . (  )أكثر ارتباطا  بالبناء الداخلي لألفراد

كافة المعاني والرموز " :بأنها يةاالستهالكثقافة ال"سعيد المصري " ويعرف
والتصورات الدافعة لالستهالك، والمصاحبة لالستهالك من خالل تمثلها في وعي 

هم بغيرهم، وكذلك المعاني والرموز والصور المستهلكين وإدراكهم ألنفسهم وعالقت
العالقة بأذهان الناس عقب االستهالك، وخصوصا فيما يتعلق بارتباط السلع 



 الدواء في المجتمع المعاصر   ثقافة استهالك: الفصل األول 

 

)09) 

 .(  )"بالمكانة
مظاهر ثقافات الشعوب التقليدية من قيم واعتقادات  تحمل ثقافةفهي ليست 

الكماليات وفنون، بل تعني بالدرجة األولي الجوانب الغريزية باإلنسان وبالمظاهر و 
والشكلية التي تحدد قيمة اإلنسان بمقدار ما يقتنيه من أشياء مادية أو معنوية، فهي 

 .  تعمل علي تحويل جميع مظاهر الثقافة اإلنسانية إلي سلع استهالكية
عملية إهالك القيمة : "الثقافة االستهالكية بأنها" حسينسماح " فتكما عرّ 

تحوير المادة االستهالكية ألشكال جديدة  وأيد االستعمالية، وتتجلي إما بصورة تجد
عملية اإلنتاج، أو شكل إهالك محض بفعل االستعمال  ومغرية لالستهالك في إطار

 (  )."لحظة التملك بهدف تلبية الحاجات أو شراء شيء أو خدمة ما واستعمالها
 ةمادي ثقافة": ية هياالستهالك ثقافةأن ال "غزاله أبو فيرونيك"علي حين يري 

 كلّ  على يطغى نشاط االستهالك من وتجعل ُمسرِّف بشكل السلع استهالك على تركزّ 

 (  ) ."في الحياة األخرى  األنشطة

في ظل األنشطة التسويقية حيث رأي أن  " Baker "إليه  ذهبوهذا ما 
أو طقوس المستهلك،  وشعائرتحولت الثقافة إلي سلعة من خالل اإلعالن والموضة 

، وُتحرك معاني االستهالك اإلعالن والموضة المستهلك من خاللحيث ُتحرك بضائع 
التي اخترعها رجال التسويق من أجل نقل المعاني  (  ).من خالل طقوس المستهلك

تطوير بعض محالت المالبس : الثقافية الهامة من المنتجات إلي المستهلك مثل
فة خاصة ض في غر وذلك بالعر  ،األثرياء لزبائنهمالتسويق المعقد وطقوس المشتري 

 ،، وعرض مجموعة خاصة من األزياء عند تناول العشاء في مطعم جيدوتقديم القهوة
مثل جلوسهم بجوار الجرسون أو  ،يشارك الناس في طقوس عدة لنقل معاني معينة
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التحدث مع مقدمي الخمور واستخدام الفضيات واألكواب المختلفة وتناولهم كل طبق 
 (  ).علي حدة

لثقافة ل افي تعريفهت انطلق السابقة يجدها قد لتعريفاتا عليوالمالحظ 
في دول العالم  الرأسماليةتغلغل  نأالقائلة ب  "Parrillo"نظرية من وجهة االستهالك
م شخصية يتحولت شخصية الفرد من منتج إلي مستهلك، وأصبح تقيأدي إلي  الثالث

أي  -إلي عملية أعادة اإلنتاج الفرد تبعا  للرواج بين اآلخرين، وتحولت عملية اإلنتاج 
 وسعي اإلعالن إلي خلق - تهذيب المنتجات بدال  من إشباع الحاجات األساسية

 (  ).حاجات زائفة لدي الجمهور ليس فقط للبضائع؛ بل للخبرات واإلشباع الشخصي

قد أوجد انتشار الثقافة االستهالكية من مركز النظم ف ،ومن هذا المنطلق
قوامها النظر إلى  يةطات العالم الثالث أيديولوجية استهالكالرأسمالية إلى محي

كهدف في حد ذاته وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز االجتماعي،  االستهالك
 .األمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو االستهالك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية

وم الثقافة مفهوجهات نظر العلماء والباحثين حول تحديد  اختالفوبالرغم 
  :قد حدد أهم مالمح وأهداف هذه الثقافة في أنها (  ) "حجازي "االستهالكية إال أن 

 من صنع قوى تملك الوسائل الدعائية للتأثير والترويج والترغيب. 

  تخلق جوانب المتعة في الشراء وحب التملك والتعطش إلى التسوق والبحيث عين مكانية
 .اجتماعية مفقودة

  ي والصييور والرميييوز، كالموسيييقى والغنييياء والفيييديو كلييييب، بهييدف نشييير تسييتخدم المعيييان
ثقافيية االسييتهالك وإسييباغ أسييلوب مميييز عليهييا يرسييخ النزعيية نحييو االسييتهالك والرغبيية 

ذليك تتجياوز اليدرس االقتصيادي التقلييدي اليذي كيان يركيز عليى  ي الشراء، وهى فييف
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 .اإلنتاج والتسويقمعايير الجودة والثمن كشرطين أساسيين في فهم عمليات 

  تخييدم حضييارة السييوق والقييوى الرأسييمالية العمالقيية، وتشييكل تحييديات كبييرى ومييؤثرا سييلبيا
 .على اقتصاديات الدول المعتمدة على استيراد السلع المنتجة في الدول المتقدمة

  ،تخلق تطلعات ونزعات استهالكية بال حدود معتمدة فيي ذليك عليى الترغييب والتشيويق
محاكييياة الغييير والرغبييية فيييي تقلييييد "القهييير كأسييياليب تسييتند عليييى مقولييية وكييذا اإلجبيييار و 

، وتوظيييييف الخصوصيييييات الثقافييييية الكامنيييية والراسييييخة فييييي عييييادات الشييييعوب "اآلخيييير
 .وتقاليدها

  تعمييل عليييى تقيييديم نيييوع مييين اإلحسييياس بيييالتميز والتفيييوق للمسيييتهلك فيصيييبح الهيييدف هيييو
يا يتعود المستهلك على متابعة امتالك السلعة بغض النظر عن الحاجة إليها، وتدريج

حركة السوق والرغبة فى الشراء ويبحث عن أقصر الطرق للحصول على كل ما هيو 
جديد من سيلع معروضية أو معلين عين طرحهيا فيي األسيواق فيهيرول إليهيا مميا ييؤدى 

 .إلى إصابته بحالة تشبه اإلدمان

 ى التسوق تعمل على تسكين وبقاء المستهلك فى دائرة االستهالك والجوع إل. 
  تملييييك وسيييييائل عيييييدة للضيييييغط، وأسييييياليب متباينيييية للقهييييير، مميييييا يجعيييييل المتطلعيييييين إليييييى

 .االستهالك راغبين فيه وباحثين عنه ومتعطشين إليه

" للثقافة االستهالكية"في تعريفه " حجازي "، أتفق مع ما سبق عليوتأسيسا  
وق والسلع مخطط يهدف إلى تغيير الفكر لتقبل مخرجات الس معرفي نظام" :بأنها

المتداولة فيه، باالعتماد على وسائل عدة من أهمها المعلوماتية وتكنولوجيا االتصال 
والوسائط اإلعالمية المسموعة والمرئية إلى جانب دراسة الثقافة والشخصية للجمهور 

  ."المستهلك
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أساليب العالج وبعض وهذه الثقافة في ضوء القضية المثارة تظهر في 
وأدوية  بوسائل اإلعالم وخاصة بعض األعشاب واألدوية الجنسية األدوية المرتبطة

التخسيس، وغيرها بهدف تعزيز صور الجسد الجميل لدفع النشاط االستهالكي 
واإلنفاق المفرط في استخدام سلع وخدمات الجمال واألناقة لتحقيق قدر من الجمال 

ية البنية، علي علي حساب الصحة، ويمكن تفسير انتشارها وسيطرتها في ضوء نظر 
عكس ثقافة االستهالك المبنية علي المعرفة والوعي التي يتم اكتسابها، يمكن تفسيرها 

 .في ضوء نظرية الفعل، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الفصل الثالث

 :مفهوم الدواء والعقار -  4 
 أو المستحضر الدوائي وبين العقار، فالدواء قد الدواءكثيرا ما يحدث لبس بين 

يكون مركبا من عقار واحد أو أكثر، وتصاغ العقاقير في شكل مقبول للمريض يعرف 
بالمستحضر الدوائي أو الدواء، أما العقار فهو المادة الفعالة في المستحضر الدوائي، 

 .(  )وقد يكون العقار من أصل نباتي أو حيواني أو معدني أو مشيدا تشييدا كيميائيا
 كلمة الصيدلة في يقابله الدواء  أن "قنواتي تهشحاى  ير ، ومن هذا المنظور

 أصول معناها (شائعهو  كما بالفتح ال بالضم) قارعُ  وكلمة .عقاقير وجمعها عقار
 ذلك بعد اتسع وقد .األعشاب أصول كانت الشرقيين عند األدوية أساس نأل" النبات
 ضمنت ثم للعالج المستعملة األعشاب أجزاء جميع علي فدلت الكلمة هذهى معن

 .(  )والنباتية الحيوانية األدوية
 الفرنسية الكلمة من مشتقة "Drug" عقار كلمة أن "وريتشارد تشارلز "ى وير 
Drogue العالج في األعشاب استخدام يعكس وهذا .الجاف العشب وتعني 
  .(  )المبكر
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 تستعمل مادة أي" :يعني له تعريف أبسط في الدواء أن "العلمي ياضر " ويري 
 في تفيد التي أو الحيوان أو اإلنسان تصيب التي األمراض معالجة أو صتشخي في

  .(  )"منها الوقاية أو وطأتها تخفيف
 الدواء فيعرفا التأثير بعد التعريف لهذا "السعيد وربي الحالق بسام" ويضيف

 أو شفائها أو األمراض تشخيص في تستعمل مواد مجموعة أو مادة كل هو" :بأنه
 أو الجسد بنية في تؤثر التي المواد وتشمل منها، الوقاية أو آالمها تخفيف
 (  )."وظائف

 قادرة كيميائية مادة أي علي يطلق الدواء مصطلح أن "ىموسة حسني" ى تر  لذا
 تغيير أو الوقاية أو التشخيص أو العالج في وتستخدم حيوية، استجابة إحداث علي
 في بما المكيفات أو مخدراتال فعل أو األلم من الحد أو الجسم وظائف من وظيفة
 أو نفسية أو عضوية تغيرات صورة في الدواء تأثير يظهر وقد .والتبغ الكحل ذلك

 .(  )الناقصة مركباته أو الجسم عناصر بعض تعويض
ى فير  التأثير طرق  علي للدواء تعريفه في " السعود أبو الدين حسام " ويؤكد

 ما وهو الجسم، داخل بعمل القيام علي القدرة لها كيميائية مركبات" هي األدوية أن
 أو البكتريا قتل طريق عن ءاسو  عدة وبطرق  للدواء، الفارماكولوجي بالتأثيرى يسم
 زيادة أو الجسم داخل والهرمونات اإلنزيمات بعض علي التأثير أو نشاطها إيقاف
  .(  )"الخ...المناعة هذه خفض أو  الجسم مناعة

 من الدواء يحدثه ما علي للدواء تعريفه في "عقيل الرحمن عبد" يركز بينما
 والسلوكية النفسية الوظائف في أو األعضاء، ووظيفة بناء في وتغيرات تأثيرات

 وأجهزة وظائف في تغيرا تحدث كيميائية مادة أي :بأنه الدواء فيعرف والمزاجية،
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 أو قيقةالد الحية الكائنات علي تقضي أو األجهزة، هذه إلي طريقها تجد عندما الجسم
 في الدواء تأثير يظهر وقد نشاطها، من تحد أو األمراض تسبب التي الطفيليات
 بعض حيوية تثبيط أو تنشيط إلي التأثير هذا يؤدي وقد نفسية، أو عضوية تغيرات
 يكون  مركباته، أو الجسم عناصر بعض نقص حالة وفي .خالياه أو الجسم خاليا
 أو الفيتامينات نقص حالة في يحدث لمامث النقص هذا عن تعويض بمثابة الدواء

 ..(  )األمالح أو الهرمونات
 أال للدواء جديدة وظيفة السابقة التعريفاتى إل "الدنشاري  الدين عز" ويضيف

 أو المرض لعالج تستخدم مادة" :بأنه الدواء يعرف حيث طبيعية، وظيفة تعطيل وهي
 موضعي أو عام تخدير إحداث أو األمراض لتشخيص الدواء يستخدم وقد منه، الوقاية
 تتعلق الى أخر  ألغراض يستخدم كما اآلالم، تسكين أو الجراحية العمليات إلجراء
 دم نزول لمنع أو كالحمل طبيعية وظيفة تعطيل مثل الجراحية، العمليات أو بالمرض
  .(  )"الشهرية الدورة

ي إلي ُبعد الملكية الفكرية واالبتكار الدوائ"  وف حامدءر  دمحم"ويضيف 
مدرجة في دستور لألدوية أو  مادةأي " هوالدواء التعريفات السابقة للدواء فيرى أن 

موجودة في منتج صيدلي ويكون من شأن استخدامها تغيير أو استكشاف نظم 
 .(  )فسيولوجية أو حاالت مرضية لصالح متلقيها

د يعد الدواء من أهم السلع االستهالكية الضرورية بع ،ومن هذا المنطلق
الصحة العامة في  الغذاء؛ لحفظ حياة اإلنسان والتخفيف من معاناته ورفع مستوى 

المجتمعات، والمحافظة على قدرات األفراد في اإلنتاج والتشغيل؛ حيث إن غياب 
الصحة يبعد الفرد المنتج عن العمل، والدواء يعمل علي إعادة األفراد المرضي إلي 
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 .سوق العمل
تختلف عن باقي السلع االستهالكية األخرى، خصوصية   للدواءإال أن 

فاستهالكه غير مرتبط بقاعدة العرض والطلب، كما ال يتحدد الطلب عليه بمستوى 
سعر معين، بل أن الطلب علي استهالك الدواء غير قابل لإلرجاء أو التريث بغض 
النظر عن أوضاع المريض المادية أو أسعار الدواء، فالمريض يريد الدواء بوقت 
معين بجرعات محددة وبفاعلية ثابتة مهما اختلفت أشكاله الصيدالنية أو تنوعت، 
ومهما اختلفت مصادر المادة الفعالة أو مكان اإلنتاج، ويتساوي في ذلك جميع 

 (  ) .المرضي في أنحاء العالم
أن للدواء  ثالَث خصوصيات رئيسية "  رءوف حامد دمحم "يري  ومن هنا

 : (  )تتمثل في
 وهي أن الطبيب أو المعالج هو صاحب االختيار األول : ة األولىالخصوصي

 . وليس المستهلك
  الخصوصية الثانية هي أن الدواء سلعة ال يمكن لمن يحتاجها أن يستغني

 .عنها
  ،الخصوصية الثالثة هي أن الدواء سلعة توجد على الدوام منذ عرفها اإلنسان

مرار لزوم الحصول على عالج ولم تتوقف الحاجة إليها قط، وهي تتطور باست
 .أحسن، وكذلك لزوم المجابهة العالجية لمستجدات مرضية جديدة

، حيث "سلع استهالكية موجهة" هيأن األدوية " Gosselin"لذا يرى جوسيلن 
أن مبيعاتها تصرف بوصفة طبية تنتج من الطلب المشتق، بمعنى أن مبيعات تلك 

لنهائي، وإنما علي الطبيب، فهو الشخص األدوية ال تعتمد علي خيار المستهلك ا
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وما علي المريض " اسمه وعالمته التجارية"الذي يحدد نوعية وكمية وتركيبة الدواء 
 .  (  )إال االنصياع لتعليمات الطبيب المعالج" المستهلك النهائي"

تيييييؤثر عليييييي الطبييييييب عنيييييد تقيييييديم الوصيييييفة  عواميييييلوبنييييياء  علييييييه، فيييييإن هنييييياك 
التخصييييص األساسييييي، ونييييوع الممارسيييية : ض، ميييين أبرزهيييياالطبييييية وليييييس علييييي المييييري

ومكانهييييييييييا، والمنطقييييييييييية الجغرافيييييييييييية، ونيييييييييييوع النشييييييييييياط، ومكيييييييييييان التخيييييييييييرج، والعواميييييييييييل 
 (  )...".العمر، السن،"الديموجرافية 

عدة عناصر مشتركة،  أن تلك المفاهيم قد اتفقت في سبقونستخلص مما 
 :تساعد على فهم المفهوم بشكل أكثر عمقا  وهيى

 اإلنسان يتناولها مادةواء أن الد . 
 الوقاية  أو التشخيص أو العالج بهدف ستخدمأن الدواء ي. 
   األعضاء ووظيفة بناء في وتغيرات تأثيرات يحدثأن الدواء. 

 بيييييأياإلنسيييييان  يتناولهيييييا ميييييادة كيييييل " :بأنيييييه اليييييدواء تعرييييييفومييييين هنيييييا يمكييييين 
 أو الحقيييين أو بييييالفم) طريقيييية وبييييأي (غازييييية أو سييييائلة أو صييييلبة) الصييييور ميييين صييييورة

 العيييييالج بهيييييدف ،(تخليقييييييا   أو طبيعييييييا  ) مصيييييدرها كيييييان وأييييييا   (التيييييدخين أو االستنشييييياق
 كانيييييييت سيييييييواء الكيييييييائن هيييييييذا فيييييييي تغييييييييرات إليييييييى وتيييييييؤدي، الوقايييييييية أو التشيييييييخيص أو

 فييييييي أو الجسييييييم مييييين معييييييين جييييييزء فيييييي وظيفييييييية تغيييييييرات أو بنائيييييية، تركيبييييييية تغييييييرات
 والسييييييييلوكية والنفسييييييييية الجسييييييييمية تالتغيييييييييرا التييييييييأثيرات هييييييييذه وتشييييييييمل كلييييييييه، الجسييييييييم
 ." والمزاجية
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 :مفهوم الثقافة الدوائية - 5  

تعرف كلمة الثقافة في معاجم اللغة بدالالت تعني الذكاء والدقة في استقبال 
المعرفة والحذق والمهارة في العلم والمعرفة والصناعة وتقويم المعوج وتسويته، ومن 

ثقف صار حاذقا فطنا، فهو "على أنها هذا المنطلق عرف المعجُم الوسيط الثقافة 
. أدبه وهذبه وعلمه: وثقف اإلنسان. أقام المعوج منه وسواه : وثقف الشيء . ثقف

 .(  )الحذق فيها يطلب التي والفنون  والمعارف العلوم هي: والثقافة
الحذق في إدراك الشيء : الثْقفُ "وجاء في معجم مفردات الراغب األصفهاني 

إذا أدركته ببصرك لحذق النظر، ثم : كذالُمثاقفة، ويقال ثقف وفعله ومنه استعير ا
 (  )".يتجوز به فيستعمل في اإلدراك وان لم تكن معه ثقافة

 استخدمت قد نجدها األنثروبولوجية الكتابات في "ثقافة" كلمة إلي وبالنظر
 عن يصدر ما وكل بل البشري  العقل إنجازات كل علي اشتملت حيث واسع، بمعنى
 وتقاليد عادات من اإلنسان اكتسبه ما وكذلك فكر، أو فعل أو قول من اإلنسان
 الثقافة مفهوم ارتبط فلقد .فيه نعيش الذي المجتمع في تسود وقيم للسلوك وأساليب
 يعتبر حيث، البدائية الثقافة كتابه في "تايلور ادوارد" بتعريف واضحة بصورة وتميز
 ذلك": بأنها الثقافة" تايلور" عرفحيث  .(  ) "وأشملها التعريفات أقدم من التعريف هذا

 والقانون  واألخالق واألدب والفن والمعتقد المعرفة على يشتمل الذي الكلي المركب
 في عضوا   بوصفه اإلنسان يكتسبها التي األخرى، والعادات والقدرات والعرف
  .(  )"المجتمع

 فهمها يكتمل ال مادية جوانب على تشتمل الثقافة أن علي تايلور يؤكد وبذلك
، الفنون  في فتتجلى المادية العناصر أما بها، المتصلة المعنوية الجوانب بفهم إال
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 تعمل ال العناصر وهذه العادات العرف، المعتقدات، في تتجلي المعنوية العناصرو 
 جزئية وحدات من تتكون  ال فالثقافة ومتكاملة، مترابطة وحدة تشكل وإنما متفرقة
 أساسا، ومتماسكة مترابطة وحدة تمثل وإنما اإلنساني، اإلنتاجو  الفكر من متفرقة
 ترتبط المثال سبيل على الطبية واألعشاب كاألدوية المادية المكونات أو فاألشياء
 دائرة من توسع والتي المختلفة، العالج كأساليب المادية، غير بالعناصر وثيقا ارتباطا
 االستهالك لعملية المصاحب والوعي لمعرفةوا العالج أساليب لتشمل الدوائية الثقافة
 ةثالث في والوعي والمعرفة العالجية األساليب هذه وتظهر واألعشاب، لألدوية المادية
 الفعلي، االستهالك وأثناء االستهالكية، العملية قبل ما هي مراحل ثالث أو مستويات

 .االستهالك بعد وما
 والبيانات المعلومات من مجموعة عن عبارة الدوائية الثقافة نإف، عليهوبناء 

 جانب من صحي وعي يقتضي االستخدام وهذا للدواء، األمثل باالستخدام ترتبط التي
 تجاه بالمسؤولية وإحساسهم الصحية، والحقائيق بالمعلومات األفراد إلمام :أي األفراد
 واإلقناع، الفهم، نتيجة قصد عن الصحية الممارسة وهوسرهم، أ وصحة صحتهم
إذ ا  .(  )"تفكير أو شعور بال تمارس عادات إلى الصحية الممارسات تلك ولوتح

 .واالقتناع الفهم نتيجة سلوكية ممارسةف الوعي أمافالثقافة معلومات نظرية، 
 :بأنهييييييا الدوائييييييية الثقافيييييية "وآخيييييرون  كامييييييل سييييييهام" تعيييييرفذلييييييك،  ضييييييوءوفيييييي 

 عيييييين تيييييينجم أن يمكيييييين التييييييي بالمخيييييياطر يتعلييييييق فيمييييييا الييييييدوائي الييييييوعي مسييييييتوى  رفييييييع"
 العيييييييييادات بعيييييييييض وتصيييييييييحيح باألعشييييييييياب، والتيييييييييداوى  لليييييييييدواء الخييييييييياط  االسيييييييييتخدام
 تييييييواريخ ومراقبيييييية المنييييييازل فييييييي األدوييييييية وتخييييييزين الذاتييييييية بالمييييييداواة  المتعلقيييييية السييييييلبية
 .(  ) "الصالحية وانتهاء الدواء إنتاج
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تييي مجموعيية المعييارف واألفكييار ال"  :بأنهيياالثقافننا الاواة ننا  تعريييف يمكيين هنيياومنن  
 ومعرفيييية العييييالج أسيييياليب فييييي تتمثييييل االجتماعييييية التنشييييئة يكتسييييبها الفييييرد ميييين خييييالل

 األسيير معرفيية تسييتدعي والتييي يحملهييا، التييي والمعيياني الرمييوزو  لييه التابعيية المسييتلزمات
 اسيييتخدامه وطيييرق  تصييينيعه وبلييد ونوعيتيييه جودتيييه حييييث ميين لليييدواء األمثيييل باالسييتخدام
 وكييذلك الصييالحية، فتييرة ومراعيياة تخزينييه وكيفييية أنواعييه بييين والمفاضييلة فاعليتييهومييدى 
 التقييدى وميد اليدواء السيتخدام المحيدد بالوقيت المعيالج أو الطبييب إرشيادات إتبياعى مد

 ."به المرتبطة األخرى  المواصفات وكل .بالجرعة،

  :ءالدوااستهالك  مفهوم ثقافة  6  
 الفردمعرفة "تعني " ثقافة استهالك الدواء"يمكن القول بأن تأسيًسا على سبق 

؛ بما يستخدمه من أدوية وأعشاب وخدمات وطرق مختلفةالمكتسب من مصادر  ووعيه
وأساليب عالجية، إلشباع حاجات صحية وبيولوجية واجتماعية وثقافية ونفسية، بدء  
من تبلور الرغبة في العالج، مرورا باالستخدام الفعلي للدواء وانتهاء بما بعد 

جوانب النسبية المرتبطة بالمكان والزمان واإلطار القيمى االستخدام، مع مراعاة ال
 ". والثقافي الخاص بكل أسرة، والذي يتجلي في أساليب العالج المختلفة

 :ل علي النحو األتيتمر بثالث مراح الدواء استهالك ثقافةأن  مما سبق، يتضحو 
 وتتمثيييييل فيييييي ،االسيييييتهالكية العمليييييية قبيييييل مييييياوهيييييي مرحلييييية : المرحلييييية األوليييييي: 

  .االستجابة للرعاية الطبية واختيار أسلوب العالج
 وهيييي مرحلييية االسيييتهالك الفعليييي وتتمثيييل فيييي المعرفييية الدوائيييية : المرحلييية الثانيييية

 .ومصادرها
 وهيي مرحلية ميا بعيد االسيتهالك وتتمثيل فيي اليوعي اليدوائي أي: المرحلة الثالثية :
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 .الممارسة السلوكية نتيجة الفهم واالقتناع



 الدواء في المجتمع المعاصر   ثقافة استهالك: الفصل األول 

 

)10) 

 .ة استهالك الدواءخصوصي: ثانيًا
 فمين ،النياس حيياة فيي كبييرة وخصوصيية أهميية ذات سيلعة اليدواء يعتبير

 ،الصيحية الرعايية وسيائل ىحيدإ عليى المجتميع أفيراد يحصيل السيلعة هيذه خيالل
 عليهيا اإلبقياء يحياول فإنيه ليذلك حياتيه، هيو اإلنسيان ليدى شييء أثمين أن بمياو 

 ألفيراد ضيرورية حاجية هيي ائييةالدو  فيإن السيلعة التياليبو ، ممكنية فتيرة ألطيول
 االسيتغناء عميره أو االجتمياعي كيان وضيعه مهما إنسان ألي يمكن الو  المجتمع
 العاديية الخيدماتو  السيلع وإذا كانيت إليهيا، بحاجية يكيون  عنيدما السيلعة هيذه عن
 بقيية عين تختليف الدوائيية قيد السيلعة أن إال اإلنسيان حيياة فيي كبييرة أهميية تمثيل
وخصائصيها  أهميتهياو  مصيادر الحصيول عليهيا، حييث مينخيرى األ  السيلع أنيواع

 :والتي تتمثل في  (  ) .وقواعد وكيفية استعمالها
  :الدواء مصادر احلصول علي  .1

   (  ):، من أهمها ما يليمصادريمكننا استخالص الدواء من عدة 
: العشبية أو األدوية الطبية األعشاب وهي ما يطلق عليها اسم :النباتية األدوية -أ 

 كل اإلنسان يستعمل وقد الطبية، النباتات من األدوية المستخرجة في تتمثلو 
 .الجذور أو الثمار أو األوراق أو البذور مثل منه أو جزء النبات أجزاء

مثل  الحيوانات أجسام من المستخرجة األدوية وهي :حيواني أصل من أدوية -ب 
 وهرمون  ،سكرمرض ال عالج في يستخدم الذي األنسولين كهرمون  الهرمونات،

، السمك وزيت ،الكبد وخالصة الهاضمة؛ العناصر ومجموعة الدرقية، الغدة
الوراثية  الهندسة لعبت ولقد الحيوانية، المنتجات من وغيرها ،...عسل النحل
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 .الحيوانات من المستخرجة األدوية تطوير في كبيرا دورا
الحديد  مالحأ من كثيرا المجموعة هذه وتضم :المعدني األصل ذات األدوية -ج 

واأللمنيوم  والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم روالفسفو  والمغنسيوم والرصاص
 .والذهب

تنتجه  دواء أول البنسلين ويعتبر :الدقيقة الكائنات من الناتجة األدوية  -د 
في  السبب البشرية، وكان تعرفه حيوي  مضاد أول وهو الدقيقة، الكائنات
 .واألمبسلين التتراسكلين مثل وتصنيعها ويةالحي المضادات من العديد اكتشاف

 التي األدوية من اآلالف المجموعة هذه وتشمل :كيميائيا المصنعة األدوية -ه 
تصنيعها  في الدواء شركات وتتسابق الحاضر الوقت في استعماال تعتبر األكثر
باستخدام  كيميائيا المجموعة هذه لمستحضرات الخام المواد وتصنيع وتطويرها
 ".أولية ميائيةكي مواد

  :الدوائية السلع خصائص .2

 السلع االستهالكية، من غيرها عن تميزها خصائص بعدة الدوائية تتميز السلع
 :(  )من أهمها

بالنسبة  الحياة في األساسيات أحد منو  الضرورية السلع من الدواء يعتبر -أ 
 .الغذاء مثل لإلنسان

 فهي عليها، الطلب في تحكمال اإلنسان يستطيع ال التي السلع من الدواء يعتبر  -ب 
 الذي هو الطبيب ولكن المستهلك، من برغبة تشترى  و تباع التي ليست كالسلع

 العرض لقوانين مرونة يوجد وال فيه لإلنسان إرادة فال لذلك و نوع الدواء، يحدد
 .به والطلب
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سام  يكون  قد ألنه خطير فهو كيميائية، تركيبة كونه من تتضح الدواء خطورة -ج 
 .طبية وصفة دون  استعماله دعن خاصة

لذلك  الضوء، مع تتفاعل كيميائية مواد فهناك بالضوء، الدوائية المنتجات تتأثر -د 
 .ووظيفتها شكلها يتغير ال حتى الضوء عن بعيدا حفظها يجب

 .والبرودة الحرارة بدرجة األدوية بعض تتأثر -ه 
عكس  ،للمساومة قابل وغير الدولة طرف من يتحدد حيث الدواء، سعر ثبات  -و 

 .البائع أو الصيدلي طرف من سعرها يتحدد التي العناية مستحضرات
 قد التي العناية مستحضرات عكس فقط المستشفى أو الصيدلية في وجودها  -ز 

 .أيضا التجميل ومحالت الصيدلية نجدها في
 .والجودة المراقبة في خاصة لقوانين تخضع التي السلع من الدواء يعتبر  -ح 

 :الدوائية السلع استعمال قواعد .3

لقواعد استعمال، مين  يخضع استهالكها تجعل بخصائص الدوائية السلع متعتت
   (  ):أهمها

 يناسب ما يحدد الذي هو فالطبيب آخر، إلنسان وصف الفرد دواء يتناول الأن  -أ 
 .الدواء شخص من كل

 .الحق وقت في استعماله يتم ال حتى العالج بعد بالدواء يحتفظ ال -ب 
 لتغيرها وذلك طويلة، لفترات وصفة بغير شراؤها تم التي باألدوية يحتفظ ال -ج 

 .الزمن كيميائيا بمرور
 تعاطي ووقت الكمية يخص فيما األدوية بطاقة في اإلرشادات جميع إتباع -د 

 .الدواء والتحضيرات
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 أما الدم، في الدواء مستوى  من يقلل الجرعة إنقاص ألن الدواء بجرعة التقيد -ه 
 .الدوائي التسمم خطر إلى تؤدي فقد زيادة الجرعة

 عن فالتوقف ذلك، دون  يحول صحي طارئ  حالة في إال المعالجة بمدة االلتزام -و 
 و مجددا، لينقض قوته يستعيد المرض يجعل المطلوبة المهلة قبل أخذ الدواء

 التي تلك تتجاوز لمدة الدواء تناول في االستمرار عند الشيء يقال نفس
 .على الوصفة الطبيب حررها

 نشوء أمام الباب يفتح قد العالج تكرار ألن ذاتيا الوصفة تجديد عن عاالمتنا -ز 
 لها سبق التي العوارض ببعض إصابتهم معاودة عند مقاومة جرثومية؛ حتى

 .أخرى  مرة تناوله بالمرة يصلح ال قد سابق دواء ألن وصف بهم؛ حلت أن
 .متوقعة غير جانبية آثار بأي الطبيب إعالم -ح 
، وفي درجة األطفال متناول عن بعيد مأمون  مكان في باألدوية االحتفاظ -ط 

 .حرارة مناسبة
حفظ األدوية بالطريقة السليمة مع مراجعة تاريخ الصالحية من وقت اآلخر،  -ي 

 .وعدم استعمال األدوية بعد التاريخ المدون علي كل دواء
 :طرق االستعمال والتعاطي . 

والتي أدت إليي وجيود  المؤثرة علي عملية استهالكنا الدوائي، العوامللعل من  
لييذا يتطلييب اسييتخدامنا للييدواء ثقافيية  .(  )سييوء اسييتخدام للييدواء هييي مييدي ثقافتنييا الدوائييية

 (    ) :دوائية، تتمثل أهم أبعادها في

يجب تناوله قبل الطعام بنصف ساعة : أن الدواء الذي يؤخذ قبل تناول الطعام -أ 
 .اصهحتى ال يختلط مع الطعام، ويؤثر الطعام علي معدل امتص
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يجب أن يتناوله المريض بعد الطعام : أن الدواء الذي يؤخذ بعد تناول الطعام -ب 
مباشرة، حيث أن بعض األدوية تؤذي الطبقة المبطنة لجدار المعدة واألمعاء 

 .وتؤدي إلي تقرحات شديدة إذا اخذ علي معدة خاوية
ليتم عند تناول الحبوب أو الكبسوالت يجب أخذها مع كمية كافية من الماء؛  -ج 

ولة، ومن ثم يعمل الماء علي إذابتها، وهذا يؤدي إلي إيصالها إلي المعدة بسه
 .سرعة تكسها وذوبانها ثم امتصاصها وتمثيلها بالدم بسهولة

يجب التقيد بالفترة : األدوية التي تؤخذ علي فترات زمنية متساوية ومتتالية -د 
الدواء في الدم، تمرار ثبات مستوي تركيز الزمنية المحددة؛ وذلك لضمان اس

حتى يتم المفعول الكامل وعدم التعرض لنكسات، أو ترك فرصة لظهور 
سالالت جرثومية مقاومة للدواء إذا قل تركيزه في الدم، أو أن تمر فترة زمنية 
بدون الدواء، وفيها يقوم الميكروب بالدفاع عن نفسه، وبهذا يصبح الدواء غير 

لمضادات الحيوية أو عدم تكملة فعال، كما يحدث نتيجة سوء استعمال ا
 .الجرعة المحددة واالنقطاع بمجرد اإلحساس بالتحسن قبل تمام الشفاء

قبل االستعمال، وخاصة ( الُمَعلقْ )الدواء السائل ( يرج)علي المريض أن يخض  -ه 
الذي يحتوي علي مواد غير ذائبة أو علي هيئة مستحلب أو معلق حتى يتسنى 

في جميع السائل ويحصل المريض علي جرعة  توزيع جميع المواد الفعالة
 .متكاملة ومتساوية من المواد الفعالة

يجب حفظها في الثالجة وعند استعمالها يوضع نقطتين أو : قطرات العيون  -و 
ويجب عدم مالمستها ألغشية وأنسجة العين حتى . ثالث نقط في المرة الواحدة

 .ن األسرة قد يستعملهاال تنتقل العدوى للعين غير المصابة أو لمريض آخر م
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يجب أن تستعمل في حيز ضيق جدا، وبأقل قدر ممكن ولفترة : قطرات األنف -ز 
محدودة من الزمن ال تزيد عن أسبوع، مع عدم إدخال القطارة داخل فتحتي 

 . األنف، وعدم استعمالها ألكثر من مريض
افرزا  يجب عدم استعمالها عندما تكون األذن ملتهبة ويسيل منها: قطرات األذن -ح 

قيحى، ويجب التقليل من استعمالها خاصة تلك النقط الفوارة التي تحتوي علي 
ماء األكسجين ألخطاره الكبيرة علي طبلة األذن واحتمال اختراقها، وقد الغي 

 .الطب الحديث هذه القطرات
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 :واستهالكه الدواءة فاعلي يفالعوامل املؤثرة  -ثالثًا
تتييأثر عوامييل التييي تييؤثر فييي فاعليتييه، حيييث يتطلييب اسييتهالكنا للييدواء معرفيية ال

وبطريقه استعمال  ،فاعلية الدواء في المقام األول بمقدار الجرعة التي يتناولها المريض
المييريض للييدواء، وقييد تتييأثر فاعلييية الييدواء بعوامييل أخييري، منهييا مييا يتعلييق بمييدي أتبيياع 

زن والعمير ونييوع الميريض لإلرشييادات الطبيية، ومنهييا ميا يتعلييق بجسيم المييريض مثيل الييو 
الجيينس، وهنيياك عوامييل أخييرى مثييل حاليية المييريض الصييحية والنفسييية، واحتمييال وجييود 
بعييض األمييراض الوراثييية التييي تقلييل ميين فاعلييية الييدواء، أو تسيياعد علييي زيييادة فاعليتييه 

. وقيييد يتيييأثر مفعيييول اليييدواء بالعواميييل البيئيييية مثيييل التليييوث البيئيييي والمنيييا . وأثيييره السيييام
ك فيإن بعيض العواميل المتعلقية باسيتعمال اليدواء مثيل تنياول أكثير ميين باإلضيافة إليي ذلي

دواء دفعيييه واحيييدة، أو تنييياول بعيييض األغذيييية ميييع اليييدواء، قيييد تيييؤدي إليييى تغييييير فاعليييية 
 . الدواء أو ارتفاع درجة التسمم منه

علي النحو واستهالكه ويمكن تلخيص العوامل التي تؤثر في فاعلية الدواء 
 :التالي

 :ووسيلة االستعمال جرعة الدواء .1

تيييزداد فاعليييية اليييدواء ودرجييية التسيييمم منيييه بزييييادة مقيييدار الجرعييية التيييي يتناولهيييا 
ذا أعطيي اليدواء المريض، وتعتمد سرعة ومدي تيأثير اليدواء عليي وسييلة االسيتعمال، فيإ

االستنشاق فإنه يكون أسرع وأقيوي فاعليية مين اليدواء اليذي يعطيي عن طريق الحقن أو 
فتحة الشرج، وتقل سرعة تأثير اليدواء إذا أعطيي عين طيرق الفيم فيي  عن طريق الفم أو

 (  ). حالة امتالء المعدة بالطعام
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 :نوعية املستحضر الدوائي  .2

تختليييف سيييرعة تيييأثير اليييدواء بييياختالف نوعيييية المستحضييير اليييدوائي، فيييإذا كيييان 
ميريض الدواء علي هيئة شراب فإنه يحدث تأثيرا أسيرع مين تيأثير اليدواء اليذي يتناوليه ال

علييي هيئيية أقييراص، وذلييك ألن األقييراص يجييب أن تفتييت فييي المعييدة أو األمعيياء حتييى 
وتختلييف سييرعة تييأثير األقييراص بيياختالف درجيية . يتحييرر منهييا الييدواء ويمييتص إلييي الييدم

صالبتها، فاألقراص الصلبة يصعب تفتيتها داخل المعيدة واألمعياء، وبيذلك تقيل فاعليية 
 (  ). األقراص الدواء أو تنعدم كلما زادت صالبة

 :عمر املريض .3

تختلف درجة تأثير الدواء باختالف عمر المريض، فالجرعية الثابتية مين اليدواء 
قيد تييؤثر فيي الرجييل المسين أو الطفييل تييأثيرا يختليف عيين التيأثير الييذي يحدثيه الييدواء فييي 
الشييياب، لدرجييية أن بعيييض األدويييية قيييد تيييؤدي إليييي حيييدوث أضيييرار بالغييية فيييي المسييينين 

بسبب انخفاض كفياءة وظيائف بعيض األعضياء مثيل الكبيد اليذي يقيوم واألطفال، وذلك 
خراج الدواء من الجسم، وهذا يؤدي إليي الية التي تلعب دورا مهما في بهدم الدواء، والكِّ 

زيييادة األثيير السييام للييدواء فييي المسيينين واألطفييال، وخاصيية فييي األطفييال حييديثي السييين 
 (  ).وناقصي النمو

 : جنس املريض .4

بعض األدويية أكثير مين الرجيال، مميا قيد يسيتدعي تقلييل الجرعية تتأثر النساء ب
لهن، ففي حاالت الحمل والرضاعة ييؤدي اسيتعمال بعيض األدويية إليي حيدوث أضيرار 

إال أن اليييذكور عليييي وجيييه  .قيييد تكيييون بالغييية الخطيييورة عليييي الجنيييين أو الطفيييل الرضييييع
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هيا اإلنياث، وذليك العموم يحتياجون إليي جرعية مين اليدواء أكثير مين الجرعية التيي تحتاج
ألن جسيييم اليييذكور يتمييييز عييين جسيييم اإلنييياث بزييييادة حجيييم العضيييالت التيييي ينتشييير فيهيييا 

 (  ). الدواء أكثر من انتشاره في األنسجة الدهنية التي تكثر في جسم اإلناث
 :وزن املريض .5

يعتمييد انتشييار الييدواء فييي الجسييم علييي وزن المييريض، فكلمييا زاد وزن المييريض 
نتشر فيه الدواء داخل جسم الميريض، بحييث يحتياج الجسيم إليي كبر حجم الماء الذي ي

 (  ). مقدار أكبر من الدواء حتى يزداد تركيزه في الماء المنتشر في الجسم
 :املكان والزمان .6

فهنياك . الف المكان الذي يعيش فيه المريضيختلف تأثير بعض األدوية باخت
في سكان الوديان والسيهول،  بعض األدوية التي يختلف تأثيرها في سكان الجبال، عنه

الختالف نسبة األكسجين والضغط الجوي اللذين يؤثران علي فاعليية اليدواء  وذلك نظرا  
وأثيره السييام، وقييد تتييأثر فاعلييية بعييض األدوييية بالضوضيياء واالزدحييام حيييث اإلثييارة التييي 
تسيييياعد علييييي زيييييادة فاعلييييية األدوييييية المنبهيييية، وانخفيييياض فاعلييييية بعييييض األدوييييية مثييييل 

كميييا ييييؤثر زمييين تنييياول اليييدواء عليييي ميييدي فاعليتيييه، فيقيييل تيييأثير . نوميييات والمهيييدئاتالم
وييييزداد تأثيرهييييا إذا  ،حييييث األضييييواء وزييييادة الحركييية والنشيييياط ،المنوميييات أثنييياء النهييييار

ممييا يسيياعد  ،تناولهييا المييريض أثنيياء الليييل حيييث الظييالم والهييدوء وقليية الحركيية والنشيياط
 (  ). علي جلب النوم

 :امُلناخ .7

ليييف تيييأثير بعيييض األدويييية بييياختالف درجيييية حيييرارة البيئييية التيييي يعييييش فيهييييا يخت
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الميريض، فاألدوييية التيي تسييبب اإلحسياس بالييدفء تكيون ذات تييأثير أقيوي فييي الصيييف 
عنييه فييي الشييتاء، كمييا أن األدوييية التييي تسييبب انخفيياض درجيية حييرارة الجسييم الطبيعييية 

ألدوية في الصيف أو في أالماكن ويزداد األثر السام لبعض ا. يزداد تأثيرها في الشتاء
الحيارة عنيه فيي الشيتاء أو األمياكن البياردة، فمييثال األثير السيام لألدويية التيي تمنيع إفييراز 
العرق في المناطق الحارة ويقل في األمياكن البياردة، وكيذلك معيدل االسيتهالك، فيالنظر 

جنيوب ، سوهاج ، السويس)دها من المحافظاتإلي معدل استهالك محافظة سوهاج نج
التيييي يتزاييييد معيييدل اسيييتهالكها مييين اليييدواء خيييالل شيييهور الشيييتاء عليييي ( سييييناء، الشيييرقية

 (  ).من إجمالي استهالك جمهورية مصر العربية%   
 :العوامل النفسية  .8

قييييد تسييييبب بعييييض االضييييطرابات النفسييييية فييييي حييييدوث العديييييد ميييين األعييييراض 
رابات القلييب والشييرايين المرضييية مثييل ارتفيياع درجيية الحييرارة، والصييداع، والغثيييان، واضييط

وفييي هييذه الحيياالت قييد يشييعر المييريض بالراحيية واختفيياء العييرض المرضييي . واألعصيياب
بمجرد تناوله للدواء وقبل أن يحدث الدواء أي تأثير بجسيم الميريض، وذليك ألن شيعور 

وجيدير . المريض باالطمئنان والراحة النفسية يساعد علي التغلب علي أعراض المرض
ر النفسييي الييذي يتركييه الطبيييب أو الصيييدلي أو الممرضيية فييي المييريض بالييذكر أن األثيي

 . (  )يساعد علي زيادة فاعلية الدواء

 :األمراض الوراثية .9

يالحيييييظ أن فيييييي بعيييييض الحييييياالت أن اليييييدواء يحيييييدث تيييييأثيرا واضيييييحا فيييييي أحيييييد 
المرضي، بينما ال يؤثر في مريض آخر يتساوي مع المريض األول فيي السين واليوزن، 
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بينما ال يحدث أي ضرر  ،واء تسمما ملحوظا في عدد قليل من المرضيوقد يسبب الد
وتعيزي هيذه الظياهرة إليي وجيود بعيض الصيفات الوراثيية الشياذة . في كثير من المرضي

التيييي قيييد تيييؤثر فيييي ميييدي اسيييتجابة جسيييم الميييريض لتيييأثير اليييدواء أو فيييي كفييياءة بعيييض 
الييييذكر أن بعييييض وجييييدير ب. أعضيييياء الجسييييم فييييي امتصيييياص أو هييييدم أو إخييييراج الييييدواء

التحاليييل والفحييوص الطبييية قييد يفيييد فييي تحديييد نوعييية المييرض الييوراثي الييذي يييؤثر علييي 
 (  ). فاعلية الدواء

 : التلوث البيئي .11

تؤثر بعض المواد الكيميائية التي تلوث البيئة مثيل المبييدات الحشيرية ودخيان  
يض لهذا النوع مين التبغ علي فاعلية بعض األدوية، فتقل هذه الفاعلية إذا تعرض المر 

التليييوث البيئيييي، وييييزداد األثييير الضيييار لليييبعض األخييير بسيييبب تعيييرض الميييريض ليييبعض 
الميييييواد الكيميائيييييية الملوثييييية للبيئييييية، وتيييييدل اإلحصيييييائيات عليييييي ارتفييييياع نسيييييبة اإلصيييييابة  
بييأمراض القلييب والشييرايين فييي النسيياء المييدخنات الالتييي يتنيياولن هرمونييات منييع الحمييل، 

كميا . عف مين التيأثير الضيار لهرمونيات منيع الحميل والشيرايينوذلك ألن التدخين يضيا
أثبتييت التجييارب أن التلييوث باإلشييعاعات الذرييية يسيياعد علييي زيييادة درجيية التسييمم النيياتج 

 (  ).عن تناول بعض األدوية
 :املرض .11

قد تتأثر فاعلية اليدواء بوجيود بعيض األميراض، فمين هيذه األميراض ميا يسياعد 
لدم، ومنها ما يساعد علي سرعة إخراج الدواء من الجسيم، علي سرعة نفاذ الدواء إلي ا

كمييا أن وجييود بعييض األمييراض يجعييل المييريض أكثيير حساسييية لييبعض األدوييية، وهنيياك 
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بعييض األمييراض أو األعييراض المرضييية التييي تسيياعد علييي زيييادة األثيير السييام للييدواء، 
و مييين ولييذلك فيييإن  الطبييييب ينصيييح بعييدم تنييياول بعيييض األدويييية إذا كييان الميييريض يشيييك

مييرض قييد يتفيياقم مييع اسييتعمال هييذه األدوييية أو قييد يييؤدي إلييي زيييادة األثيير السييام لهييذه 
 (  ).األدوية

 :احلساسية للدواء .12

يسيييبب تنييياول بعيييض األدويييية ظهيييور أعيييراض الحساسيييية فيييي نسيييبة قليلييية مييين 
المرضي، بينما ال تحدث هذه األعراض في الغالبيية العظميي مينهم، وجيدير باليذكر أن 

يشكو من الحساسية لدواء ما، قد تحدث له اعيرض الحساسيية إذا تنياول المريض الذي 
وفيييي بعيييض هيييذه الحييياالت يقيييوم . دواء آخيير مشيييابها لليييدواء اليييذي يسيييبب ليييه الحساسييية

الطبيب بأجراء اختبار حساسية للدواء حتى يتأكد من ضمان إعطائه للميريض دون أن 
 .يسبب له أي ضرر 

   :التفاعالت األدوية .13

لمريض أكثر من دواء في آن واحيد فيإن أحيد هيذه األدويية قيد يبطيل إذا تناول ا
أو يقلل من فاعلية بعض األدوية األخيرى، وقيد يسيبب دواء ميا يتعاطياه الميريض زييادة 
فاعليييية أو خطيييورة دواء آخييير، فميييثال إذا تنييياول الميييريض دواء منوميييا ميييع مشيييروب مييين 

لقهييوة أو الكييوال، فييإن تييأثير المشييروبات التييي تحتييوي علييي مييواد منبهيية مثييل الشيياي أو ا
الييدواء المنييوم يقييل بدرجيية ملحوظيية، بينمييا تييزداد فاعلييية وخطييورة الييدواء المنييوم وبعييض 
األدويييية األخييييرى مثييييل أدوييييية الحساسييييية إذا تنييياول المييييريض مشييييروبا ميييين المشييييروبات 

 (  ). الكحولية
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 :نوع الغذاء  .14

تيه، فيبعض هيذه قد تؤثر بعض العناصر الغذائية عليي فاعليية اليدواء أو خطور 
العناصييير يقليييل مييين امتصييياص اليييدواء إليييي اليييدم واليييبعض اآلخييير يسييياعد عليييي زييييادة 
امتصاص الدواء وسرعة وصوله إلي الدم، وقد يؤدي تناول بعض األدويية إليي إحيداث 
ضيييرر مييين بعيييض األطعمييية التيييي ال تسيييبب أي تسيييمم للشيييخص اليييذي ال يتنييياول هيييذه 

ات الحيوييييية مثيييل التتراسييييكلين وتقييييل فميييثال يقيييل امتصيييياص بعيييض المضييياد. األدويييية 
بينميييا يتسيييمم الميييريض مييين  ،ميييريض الليييبن أو مشيييتقاته ميييع اليييدواءفاعليتهيييا إذا تنييياول ال

بعض األطعمة مثل الجبن القديم واألسيماك المملحية والكبيد والميوز، إذا تنياول ميع احيد 
 (  ).هذه األطعمة نوعية معينة من األدوية التي تستعمل في عالج االكتئاب

 :نتهاء مفعول الدواءا .15
كثير من األدوية تصلح لالستعمال الطبي لسنوات طويلة، في حيين أن بعيض 
األدوية يكون صالحا لالستعمال علي مدي فتيرة محيدودة قيد تمتيد إليي سينتين أو أكثير، 
وفي هيذه الحالية تلتيزم الهيئية المنتجية لليدواء بتوضييح تياريخ انتهياء مفعيول اليدواء عليي 

ويحيذر الميريض مين اسيتعمال . التي تحتيوي عليي المستحضير اليدوائي العلبة والزجاجة
الييدواء ألي سييبب ميين األسييباب بعييد انتهيياء تيياريخ مفعييول الييدواء، لييذلك بعييض األدوييية 
يضييعف تأثيرهييا بدرجيية ملحوظيية بعييد هييذا التيياريخ، والييبعض اآلخيير يفسييد ويتحييول إلييي 

ه، وليذلك إذا كانيت مواد ضارة قد تصيب المريض بمرض فوق المرض اليذي يشيكو مني
لديك زجاجة دواء قد جاوزت تاريخ انتهاء المفعيول المكتيوب عليهيا فيال تتيردد فيي إلقياء 

 . (  )محتوياتها في دورة المياه
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 :املؤثرة يف تشكيلهاالثقافة الدوائية والعوامل  -رابعًا
هييي مجموعيية المعييارف واألفكييار التييي يكتسييبها ": بأنهييا الدوائييية الثقافييةتعييرف 

المسييتلزمات  فييرد ميين خييالل التنشييئة االجتماعييية تتمثييل فييي أسيياليب العييالج ومعرفييةال
معرفية األسير باالسيتخدام  تسيتدعي يحملهيا، والتيي التيي والمعياني الرميوزو  ليه التابعية

األمثل للدواء من حييث جودتيه ونوعيتيه وبليد تصينيعه وطيرق اسيتخدامه وميدي فاعليتيه 
ه ومراعييياة فتيييرة الصيييالحية، وكيييذلك ميييدي إتبييياع والمفاضيييلة بيييين أنواعيييه وكيفيييية تخزينييي

إرشيييييييادات الطبييييييييب أو المعيييييييالج بالوقيييييييت المحيييييييدد السيييييييتخدام اليييييييدواء وميييييييدي التقييييييييد 
  ."(  )وكل المواصفات األخرى المرتبطة به....... بالجرعة،

التقيييييدم الميييييذهل فييييي صيييييناعة األدويييييية وتقنيتهييييا، تزاييييييدت أنيييييواع األدويييييية  مييييعو 
ظهييير بيييين النييياس مييين ييييدي  ،اإلقبيييال عليييي اسيييتعمالهاالمطروحييية فيييي األسيييواق، وكثييير 

ول معرفته الوثيقة بالطب والمداواة، ولذلك نجد الكثيرون يذهبون إلي الصيدليات للحصي
إذا كان القليل من األدوية يستطيع الفيرد أن يسيتعملها علي الدواء بدون روشته طبية، ف

 ينبغيييي أن يسيييتعملها دون اللجيييوء إليييي الطبييييب، فيييان هنييياك عيييدد كبيييير مييين األدويييية ال
المييريض إال بعييد استشييارة الطبيييب، الن المييريض إذا اسييتعمل دواء دون روشييته طبييية؛ 
فييان هييذا الييدواء قييد يتعييارض مييع مرضييه، أو قييد يكييون غييير مناسييب لسيينه أو لوزنييه أو 

 .لجنسه أو لحالته

حاالت كثييرة قيد يتطليب األمير أن يعطيي الطبييب باإلضافة إلي ذلك فإن في  
بعييييض النصييييائح بعييييدم تنيييياول نوعيييييات ميييين األغذييييية أو األدوييييية مييييع الييييدواء  المييييريض

الطبيييب أيضييا هييو الييذي يحييدد الجرعيية المناسييبة للمييريض فالمطلييوب لعييالج المييرض، 
ووسيلة االسيتعمال وعيدد ميرات تنياول اليدواء فيي الييوم الواحيد والفتيرة الزمنيية السيتكمال 
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حالية الميريض إجيراء تحالييل معمليية  العالج بعد الفحص الطبي الشامل، وربما تطلبيت
أو أشعة أو غير ذلك، حتى يسيتطيع الطبييب تحدييد اليدواء أو األدويية المناسيبة لعيالج 
الميييرض، وإذا كانيييت مخالفييية بنيييد واحيييد مييين هيييذه اإلرشيييادات يمثيييل مشيييكلة عالجيييية أو 
خطورة علي صحة المريض، فانه من البديهي أن تتضخم المشكلة وتتفاقم الخطورة إذا 

 .(  )لم يؤخذ رأي الطبيب في العالج

 األخييرة، اآلونية فيي واسيع ميدى الدوائيية والثقافية موضيوع التوعيية خيذأ لذا فقد
 ومنهيا اليدواء، اسيتخدام فيي المجتميع بيين أفيراد صيحيحة الغير السلوكيات لتزايد نتيجة
 العشيابين محيالت والتوجيه إليى الصييدلي، أو الطبييب استشيارة بيدون  األدويية تعياطي

 الطبيب المختص بإرشادات االلتزام عدم عن فضال المناسب، العالج ألخذ والعطارين
تجاهل  وكذلك بالجرعةالتقيد  وعدم الدواء الستخدام المحدد كالوقت األدوية تعاطي في

  .(  )الصالحية انتهاء بعد استخدامها أو حفظها وطريقة األدوية بشان التحذيرات

ون أكثييير ضيييررا مييين الميييرض اليييذي نعالجيييه، الجهيييل باسيييتعمال اليييدواء قيييد يكيييف
التيييي ليسيييوا فيييي حاجييية إليهيييا، ليييذا ( اتفيتامينيييال)فهنييياك ميييدمني تعييياطي األدويييية المقويييية

فالثقافيية الدوائييية مطلوبيية للحييد ميين اإلسييراف فييي اسييتهالكنا للييدواء أو االنبهييار بالدعاييية 
ل مباشيرة، وقيد عن األدوية، فضرر الدواء قد ال يلمسه الميريض وقيت أو بعيد االسيتعما

تظهر له عواقب وخيمة مع الوقت، مثل الباراسيتامول وهو دواء مسيكن ليمالم الصيداع 
، الميية تحيت اسيم بنيادول والتيلينيولتالحقنا إعالناته في المجالت الع ،ومخفض للحرارة

، وكيذلك األسييبرين ميع طيول االسيتعمال يسييبب ه تليفيا بالكبيداسييتعمالطيول ميدة سيبب وي
ورغ هذا تالحقنيا . دة ونزيفا بها، مما قد يتولد عنه قرحة وسيولة في الدمتهيجا في المع

الدعاية عن هيذه األدويية، هيذا باإلضيافة إليي السيلفا التيي تعيد مين األدويية الشيعبية فيي 
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 . (  )مجتمعنا، إال إنها مع طول االستعمال تسبب تليفا بالكلي

، السيلوكيات هيذه لمثي عين تنيتج أن يمكين التيي الخطييرة اآلثار تالفي ولغرض
فيي  األخيذ ميع الدوائيية، المسيتهلك ثقافية لرفيع الجهيود ضيافرأن تت مين الضيروري  فيان

 هيذه أسيباب لمعالجة آليات يرافقها أن يجب الدوائية وعي المستهلك زيادة االعتبار إن
 -:الظاهر، ومن أهم هذه اآلليات ما يلي

 :التنشئة االستهالكية للدواء .1

جتماعية إلي العملية التي يكتسب فيها األطفال أنماطيا  اال التنشئةيشير مفهوم 
فيي حيين يشيير مفهيوم التنشيئة االسيتهالكية إليي  (  ).عديدة من المعتقيدات والسيلوكيات

العملييية التييي يكتسييب خاللهييا األفييراد المهييارات والمعييارف واالتجاهييات المناسييبة ألدائهييم 
عيياني الثقافييية للمجتمييع والثقافييات فميين خييالل التنشييئة تنقييل األسييرة الم (  ).االسييتهالكي

العلييييا والطبقييية االجتماعيييية إليييي أبنيييائهم، ويتضيييح ذليييك مييين خيييالل تحيييدث اآلبييياء عييين 
 باألعشاب، والتداوى  للدواء الخاط  االستخدام عن تنجم أن يمكن التي المخاطر
 فيي األدويية وتخيزين الذاتيية بالميداواة  المتعلقية السيلبية العيادات بعيض وتصيحيح
وبهيذا يكتسيب األطفيال ، الصيالحية وانتهياء اليدواء إنتياج تيواريخ ومراقبية المنيازل

والخيييييييدمات والمهيييييييارات االسيييييييتهالكية المرتبطييييييية  الدوائيييييييية المعيييييييارف عييييييين المنتجيييييييات
 (  ).والمتنوعة

األولييي التييي يتربييى فيهييا الفييرد، وتكييون اتجاهاتييه ودوافعييه،  الخليييةاألسييرة هييي ف
كية ينميييو فيهيييا الفيييرد، وتتكيييون لدييييه العيييادات كميييا أن األسيييرة تعتبييير أول وحيييدة اسيييتهال

في التأثير علي  ا  كبير  ا  االستهالكية الجيدة أو السيئة علي حد سواء، كما أن لألسرة دور 



 الدواء في المجتمع المعاصر   ثقافة استهالك: الفصل األول 

 

)17) 

العواميييل  اتخيياذ القييرارات الشييرائية، ومييا القييرارات الشييرائية للمسييتهلك، ففيهييا يييتعلم كيفييية
  عليي أي دوافيع يعتميدو الشيراء  خذها فيي االعتبيار عنيد اتخياذ قيرارات أالتي يجب أن ي

جماعييية  كييل  م  هييل قييرارات الشييراء تكييون فردييية أ هييل دوافييع رشيييدة أم دوافييع عاطفييية
 .(  ) ذلك يتعلمه الفرد من خالل األسرة

التيييي تمثيييل جانبيييا  للثقافييية مييين الصيييعب  الموضيييوعاتليييذا يعيييد االسيييتهالك مييين 
اه اإلنفيياق واالدخيييار، تلقيييي تجاهلييه، حييييث إن أنميياط االسيييتهالك واتجاهيييات األفييراد تجييي

الضوء علي مدي ما يسود بين هؤالء األفراد من وعي وقيم وتصورات انتقلت إليهم من 
خييييالل التنشيييييئة االجتماعييييية، وميييييا يتضيييييح لييييديهم مييييين رشيييييد وعقالنييييية فيييييي ممارسيييييات 

باليييذهاب إليييي األطبييياء ذوي الشيييهرة أو مييين بيييذ  وتيييرف وتظييياهر  لعالجييييةاالسيييتهالك ا
، وبهييذا يييرتبط االسييتهالك بمسيياحة ثقافييية واسييعة، جييزء منهييا يييرتبط ردةواألدوييية المسييتو 

بيييالمخزون الثقيييافي المكتسيييب مييين المحييييط االجتمييياعي، وييييرتبط اآلخييير بأبعييياد السيييلوك 
اإلنسيياني فييي الوقييت الحاضيير، وتوقعييات مييا يمكيين أن يحييدث فييي المسييتقبل أو التنبييؤ 

  (  ).بأنماط االستهالك التي تسود لدي هؤالء في المستقبل
 :التعلم واكتساب اخلربات االستهالكية .2

التغييييير المسييييتمر فييييي سييييلوك الفييييرد، نتيجيييية اكتسيييياب معييييارف : يقصييييد بييييالتعلم
المتاحييية فيييي  األدوييييةوخبيييرات جدييييدة، فيييالفرد يكتسيييب خبيييرات ومعيييارف مختلفييية بيييأنواع 

 بطييرق  ، أو بييالمحالت التييي تشييتري منهييا، أو(ماركتهييا)األسييواق أو بعالماتهييا التجارييية 
آرائنيييا ومعتقيييداتها وأفكارنيييا ودوافعنيييا : عييين طرييييق اليييتعلم، كميييا أن كثيييير مييين اسيييتخدامها

ورغباتنييا ترجييع أوال  وأخيييرا  إلييي عملييية الييتعلم، والييتعلم يشييمل مييا يحصييل عليييه الفييرد ميين 
معلومييييات ومييييا اكتسييييبه ميييين خبييييرات وقييييدرات واتجاهييييات ومهييييارات ومعييييارف وعييييادات 
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طريق األسرة أو األصدقاء أو البيئة الخارجية بما فيها مختلفة، سواء تم هذا التعلم عن 
 .من وسائل نشر كالصحف والمجالت واإلذاعة والتليفزيون وغيرها

فاإلنسان منذ أن وجد علي وجيه األرض وهيو يسيعي إليي معرفية الحقيائق التيي 
تساعده علي اكتشاف العالم الذي يعيش فيه، وفهم القضايا التيي تواجهيه، ألن بالبحيث 

المعلوميييات يسيييتطيع الفيييرد كفاعيييل اجتمييياعي أن يواجيييه العقبيييات والمشييياكل التيييي عييين 
تواجهييه فييي حياتييه، وبالتييالي المعرفيية مرتبطيية بوجييود اإلنسييان وتفكيييره منييذ أن خلقييه   

 .(  )عز وجل، إال أنها تطورت وتنوعت بفعل تطور وعي اإلنسان وخبراته

رد فييي المسييتقبل، وهكييذا، فييالخبرات والمعييارف المكتسييبة تييؤثر علييي سييلوك الفيي
ويالحظ أن الفرد يميل إليي تكيرار الخبيرات الناجحية ليه وينبيذ الخبيرات الفاشيلة بالتيدرج، 

لهيا درجية  األدوييةمعينية، وحققيت هيذه  أدويية أو أعشياب ففي حالية قييام أسيرة ميا بشيراء
فيييي  شيييراء األسيييرة لليييدواء أو العشيييب ، فلنيييا أن نتوقيييع تكيييرارشيييفاءعاليييية مييين الرضيييا وال

المسييتقبل، مييا لييم يعييد جديييد مثييل انخفيياض جودتهييا أو نفاذهييا ميين السييوق أو مييا شييابه 
 . (  )ذلك

 ُتحيدد الطبيية والمؤسسيات والخيدمات األدوية فالخبرات االستهالكية لألسر تجاه

 والخيدمات األدويية هيذه إليى اليرفض أو الرضيا بعيين سيتنظر كانيت األسير إذا ميا

بيالجودة المطلوبية، فسيتتكون ليديها  لييس واء معينؤسسات، فإذا ما اشترت األسرة دوالم
، وتبحيث عين عنه، فإنهيا عنيد الحاجية إلييه ميرة أخيري تمتنيع عين شيرائه سلبية أحاسيس
 . غيره
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 : دور الصيدلي  .3

عليييي أن مجتمعنيييا ال يعيييرف المهمييية األساسيييية للصييييدلي " عيييوفأحميييد "يؤكيييد 
الن صرف الدواء آخر مرحلية بالنسبة للمريض، رغم أنها مهنة حيوية جدا بالنسبة له، 

وميين هنييا يعييد دور الصيييدلي مكمييل . فييي تشييخيص المييرض ليبييدأ بعييد الصييرف تعاطيييه
ليييدور الطبييييب، فالصييييدلي هيييو الشيييخص المؤهيييل علمييييا للتغليييب عليييي مشييياكل األدويييية 
وتفيييادي أخطارهيييا، وميييدرب عليييي كافييية التخصصيييات الطبيييية، وليييه الحيييق فيييي مراجعييية 

تعرييييف أفيييراده بمهمييية الصييييدلي؛ بيييل واجبيييه تجييياه  ليييذا يجيييب عليييي مجتمعنيييا. الطبييييب
 (  ):المريض، والتي تتمثل في

 شرح تفاصيل الدواء للمريض. 
 شرح كيفية استخدام الدواء، ومقدار جرعاته وعدد مرات تناوله. 
  شييرح فوائييد الييدواء للمييريض، وأثيياره الجانبييية أو السيييئة حتييى ال يفيياج  المييريض

 .لحساسية الدوائيةبالغثيان أو القي أو الدوار أو ا
  اكتشيييياف حييييوادث سييييوء اسييييتعمال األدوييييية نتيجيييية للوصييييفات الطبييييية الشيييياذة أو

الجرعيات الدوائييية المتعارضية، أو نتيجيية اإلدميان للييدواء أو التعيود علييي تناولييه 
 .باستمرار

  التركييييييز عليييييي مشيييييكلة التنيييييافر اليييييدوائي والتضييييياد اليييييدوائي فيييييي التيييييذكرة الطبيييييية
 (.الروشتة)

  التعيييارض ميييا بيييين اليييدواء وغيييذاء الميييريض أو الخميييور، أو خليييط التركييييز عليييي
 .األدوية مع المحاليل الطبية التعويضية

   مالحظييية اآلثيييار السييييئة لليييدواء والسييييما عنيييد خلطهيييا بالمحالييييل التعويضيييية أو
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 .الوريدية أو عند خلط أدوية مع بعضها البعض
 : ارشادات الطبيبب االلتزام .4

هميييية بالغييية فيييي نجييياح عيييالج الميييريض، فبعيييد أ  الطبييييب إلرشييياداتال شيييك أن 
فحيص الميريض، يعطييي الطبييب نصييائح وإرشيادات، منهيا مييا ييدون فييي التيذكرة الطبييية 

ميين هييذه اإلرشييادات مقييدار الجرعيية وعييدد . ، ومنهييا مييا يوجييه للمييريض شييفويا  "الروشييتة"
مييييرات تناولهييييا والوقييييت المناسييييب لييييذلك، ووسيييييلة االسييييتعمال، ويقييييوم الطبيييييب بإرشيييياد 

لمريض عن الممنوعات من األغذية واألدوية، وأي شي  آخر قد يتعارض ميع العيالج ا
 .أو ينجم عنه الضرر بعد استعمال الدواء

حجيييير األسيييياس فييييي المجيييياالت ( الروشييييتة)عييييد التييييذكرة أو الوصييييفة الطبييييية وت
العالجييية المختلفيية، حيييث تعتمييد فيمييا تحتويييه علييى تشييخيص المييرض، وخبييرة ومهييارة 

وتييربط التييذكرة الطبييية بييين طييرفين يييدخالن فييي مجييال العييالج وهمييا . لجالطبيييب المعييا
أمييا األول فييال يصييرح لييه بتصيينيع أو تحضييير أي عقييار إذ أنهييا . الطبيييب والصيييدالني

مهمة موكولة إلى الصيدالني الذي ال يصرح ليه بوصيف العيالج للمرضيى ألنهيا مهمية 
خيصية وإكلينيكيية، وميا قيام الطبيب الذي يعتمد في وصفه على ما لديه من خبرات تش

بدراسييته ميين عقيياقير وتفاعالتهييا المختلفيية، ومييا يصييلح للمييريض ميين دواء يتناسييب مييع 
حالتييييه المرضييييية والصييييحية العاميييية، ومييييا لديييييه ميييين أمييييراض أخييييرى، ومييييا يتناولييييه ميييين 

وميع ذليك قيد يصيحح الصييدالني للطبييب أي خطيأ يجيده فيي . عالجات لهذه األمراض
 .على حياة المريض الوصفة الطبية حفاظا  

يجب أن تشتمل التذكرة الطبية على مجموعة مين البيانيات  ومن هذا المنطلق،
كمييييا تتضييييمن العالميييية . اسييييم المييييريض وعنوانييييه، وتيييياريخ الوصييييفة: األساسييييية تشييييمل
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خييذ أو تنيياول عيين )وتعنييي  Recipe التييي هييي اختصييار لكلميية التينييية (/R) المعروفيية
اسم اليدواء الموصيوف، ويجيب أن يتضيمن هيذا صيورة وبعد هذه العالمة يأتي (. طريق
مجييييييييم،   )وقييييييييوة الييييييييدواء بالمليجرامييييييييات ( الييييييييخ...أقييييييييراص، حقيييييييين، أقميييييييياع)الييييييييدواء 
بيالفم، بيالحقن )، وطريقية تناوليه (لمدة أسبوع أو أكثير أو أقيل)وكميته ( الخ...مجم   

، (ي الييومميرة، مرتيان أو ثالثية في)، وعدد مرات اسيتخدامه (الخ...العضلي، أو الوريدي
 (.قبل األكل أو بعده)وكذلك عالقته بتناول الطعام 

وبيييالطبع فيييإن . وأخييييرا  يجيييب أن تُيييذيل التيييذكرة الطبيييية بتوقييييع الطبييييب المعيييالج
وصييف العييالج يعتمييد علييى عوامييل كثيييرة منهييا سيين المييريض، وحالتييه الصييحية العاميية، 

اسييتخدام الييدواء،  وشييدة أعراضييه، واألعييراض الجانبييية التييي يمكيين أن تحييدث ميين جييراء
والتفيييياعالت التييييي يمكيييين أن تحييييدث بييييين العقيييياقير التييييي يتناولهييييا المييييريض، واحتمالييييية 

الطبيييب  إتبيياع ارشيياداتيترتييب علييي  ، حيييث(  )اسييتخدام المييريض للييدواء فييي االنتحييار
وعيدد ميرات التنياول  ،الجرعية المناسيبة :مين حييث ،معرفة المرضي لكيفية تناول اليدواء

وسييلة االسيتعمال، األغذيية التيي قيد  ،والفترة الزمنية الستكمال العيالج ،في اليوم الواحد
 .تتعارض مع الدواء

صيادقة إلفيادة الميريض بمعلوميات واضيحة و  يجتهيدلذا يجب عليي الطبييب أن 
عمييييل طبييييي مييييع أخييييذ الموافقيييية الحييييرة والمتبصييييرة ميييين المييييريض أو  بشييييأن أسييييباب كييييل

جيديا عليى  كان العمل الطبيي يشيكل خطيرا   إذا األشخاص المخولين منه أو من القانون 
يخلص ويتفانى في تقديم العالج لمرضاه وأن يطابقه ميع  ، كما يجب عليه أنالمريض

المختصيييييين السيييييتعانة عنيييييد الضيييييرورة بيييييالزمالء و ويحق ليييييه ا،الحيييييديث معطييييييات العليييييم
محررة بوضوح حتى يتمكن المريض أو محيطه من فهم  وأن تكون وصفاته .والمؤهلين
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، كمييا موقعهييا وتحمييل تيياريخ وتوقيييع الطبيييب ، وتسييمح بتحديييد هويييةجيييدا   ه فهمييا  وصييفات
يمنيييع عليييى الطبييييب كيييل تحاييييل أو إفيييراط فيييي تحدييييد السيييعر أو إشيييارة غيييير صيييحيحة 

، تليك لألتعاب أواألعمال المنجزة أو تسليم أي تقرير مغرض على شكل شيهادة مجاملية
 .(  )هي المسئولية القانونية للطبيب
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 االجتماعي الوعي تشكيل فى اإلعالم وسائل دور: مهدي علي ناصر عبد الرحيم و موسى (  )
 مجلة. األزهري  جامعة اآلداب كلية طالب من عينه على ميدانية سةدرا -الفلسطيني الشباب لدى
 .    ، ص    ،  ( ) العدد ،(  ) المجلد ، اإلنسانية العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة
 الخيري  والعمل اإلسالمية الشؤون  دائرة. في اإلسالم االستهالك ترشيد :كامل صكر القيسي (  )
 .  ، ص    دة،  المتح العربية اإلمارات: بدبي
 دراسة" -ترشيد االستهالك ثقافة نحو السعودية الجامعية الطالبة اتجاهات:الرحيم عبد آمال(  )
 دمشق،المجلد جامعة مجلة "سعود الملك جامعة بنات، – االجتماعية الدراسات قسم في مطبقة
 .   ، ص 2012األول، ، العدد(  )

 جامعة لطلبة ميدانية دراسة -الجامعي الشباب عند سباللبا االهتمام ظاهرة: رشيد بوتقرابت (  )
واإلنسانية  االجتماعية م العلو كلية،  االجتماع علم قسم، ماجستير رسالة. بوزريعة ملحقة -الجزائر
 .  ص. 2007الجزائر جامعة، 

 .-http://www.almaany.com/ar/dict/r( Online) معجم المعاني الجامع (  )
العدد  العربي، المستقبل مجلة .أطروحات عشر :الثقافية والهوية العولمة :الجابري  عابد دمحم (  )
 .   ، ص    الوحدة العربية، فبراير  دراسات مركز بيروت،، ،   
 القاهرة، محمود، أحمد ترجمة. والعولمة التأقلم بين المواجهة :ماك عالم :باربر بنجامين (  )
 .  ، ص     للثقافة، األعلى المجلس
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: أحمد مجدي وآخرون : في. ثقافة االستهالك والتنمية االجتماعية: مد مجدي حجازي أح (  )
المجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية في مصر، القاهرة، مركز البحوث والدراسات االجتماعية،  

 .   ص
 .   المرجع السابق، ص . ثقافة االستهالك والتنمية االجتماعية: أحمد مجدي حجازي  (  )
الدوحة، مركز الوثائق . أنماطه وثقافته -االستهالك في المجتمع القطري : زايد وآخرون أحمد  (  )

 .  ، ص    والدراسات اإلنسانية،
 .   المرجع السابق، ص . أنماطه وثقافته -االستهالك في المجتمع القطري : أحمد زايد (  )
 .    ع سابق، ص مرج. المداخل النظرية -علم االجتماع ودراسة المجتمع: أحمد زايد (  )
قضايا، سلسلة شهرية، المركز الدولي . ثقافة االستهالك في المجتمع المصري : سعيد المصري  (  )

 . ، ص      ، السنة الثانية، يوليو( )للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية، القاهرة،العدد 
طلبة جامعة  -ميدانية دراسة -تلفزيون الواقع ونشر الثقافة االستهالكية: سماح حسين القاضي (  )

رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، . دمشق أنموذجا
 .  ،ص    
االستهالك  ترشيد تتفعيل استراتيجيا في اللبناني المرئي اإلعالم دور: غزاله أبو فيرونيك (  )

المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب . ررسالة ماجستي. وتعزيز ثقافة اإلنتاج واالدخار لدي اللبنانيين
 . ،ص    والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة اللبنانية، 

(30) Baker . M. J. : "Marketing Theory And Practice " , 3rd.ed , London , 
Macmillan Business, 1995 ,P.54. 
(31)Peter .J.P. And Olson .J.C.: "Consumer Behavior and Marketing 
Strategy ". 4Th. Ed. London, Irwin, 1996. p.391. 
(32) Parrillo. V. N.: "Contemporary Social Problems". 5Th. Ed. London, 
Allyn and Bacon, 2002, p. 36. 

 .   مرجع سابق،  ص. ثقافة االستهالك والتنمية االجتماعية: أحمد مجدي حجازي  (  )
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في الدواء (: محررا)عبد  الرشيد . ة الدواء من المصدر الي المريضرحل: صالح علي حسن (  )
والصناعات الدوائية، الجزء األول، مجلة العلوم والتقنية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

 .  ، ص    ، يوليه (  )السنة الخامسة، العدد
، بيروت ،  ط. قديم والعصر الوسيطتاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد ال: شحاته قنواتي (  )

 .  ، ص    أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، 
(36)Charles D. H & Richard. S.: Preventing medication errors and 
improving drug therapy outcomes. A Management Systems Approach , 
Boca Raton London, New York, CRC Press LLC, 2003, p.80. 

، الكويت،     عالم المعرفة، العدد.من فجر التاريخ إلى اليوم الدواء :رياض رمضان العلمي(  ) 
 .  ،ص    المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يناير 

عمان، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، . علم الدواء الحديث: بسام الحالق وربي السعيد (  )
 .  -  ، ص ص     
سلسلة دنيا العلم، الكتاب . الدواء والمداواة  بين الماضي والحاضر والمستقبل: حسنية موسى (  )

 .  ، ص    التاسع، القاهرة، المكتبة األكاديمية، 
الرياض، مطابع األفست بشركة اإلعالنات . الدواء شفاء وداء: حسام الدين أبو السعود (  )

 ..  ، ص    الشرقية ، 
الرياض، عمادة شئون المكتبات، . التثقف الدوائي : حمن عقيل وعز الدين الدنشاري عبد الر  (  )
 . ، ص    
كتاب الشعب الطبي، . االستخدام األمثل للدواء له أصوله وقواعده: عز الدين الدنشاري  (  )
 . ، ص    ، القاهرة ، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، (  )العدد
برنامج السياسات والنظم : إعداد. دواء في مصر األوضاع والمستقبلياتال: دمحم رءوف حامد (  )
دراسة تحليلية للوضع الراهن ورؤى : الحالة الصحية والخدمات الصحية في مصر: الصحية
 .   ، ص    القاهرة، جمعية التنمية الصحية والبيئة،. مستقبلية
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صناعة األدوية األردنية في ظل  األداء التنافسي لشركات: عبد الحكيم عبد   النسور (  )
رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد والتخطيط، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، . االنفتاح االقتصادي

 .  ، ص    الجمهورية العربية السورية، 
 .   مرجع سابق، ص. الدواء في مصر األوضاع  والمستقبليات: دمحم رءوف حامد (  )
،     عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، . يدالنيالتسويق الص: بشير العالق (  )
 .  ص

 .  ص. المرجع السابق: بشير العالق (  )
 .  ، ص    ، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية،  ط. الوسيطمعجم ال: مجمع اللغة العربية (  )
دراسات والبحوث مركز ال:الجزء األول، تحقيق.نالمفردات في غريب القرآ: الراغب األصفهاني (  )

 .   ، ص      الباز،مكتبة نزار مصطفى  ، بيروت،ى البازفبمكتبة نزار مصط
 الهوية مالمح تحديد في سوف وادي لمجتمع والالمادي المادي التراث دور: مياطة التيجاني(  )
،  السادس العدد الوادي، الجزائر، جامعة االجتماعية، والبحوث الدراسات مجلة. وتكامله الثقافية
 .   ، ص     ابريل 

(51) J. Bryan: The Concept of Culture: A Core Issue in Health Disparities. 
Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 
Vol. 82, No. 2, Supplement 3, 2005, P. 34. 

،     القاهرة، دار الفكر العربي، . لصحيةالصحة والتربية ا: بهاء الدين إبراهيم سالمه (  )
  .  ص

 دراسة، العراقي المستهلك حماية أطار في للدواء االستهالكية الثقافة :وآخرون  كامل سهام (  )
 - المستهلك وحماية السوق  بحوث مركز ،المستهلك وحماية السوق  لبحوث العراقية ةالمجل .تحليلية
 .  ، ص     ول، أيل( ) عدد(  ) مجلد، بغداد جامعة



 الدواء في المجتمع المعاصر   ثقافة استهالك: الفصل األول 

 

)18) 

                                                                                                     

باتنة، رسالة  دراسة ميدانية بمدينة. تحليل سلوك لمستهلك تجاه األدوية: برسولي فوزية (  )
 الحاج جامعة، التسيير وعلوم التجاريةو  االقتصادية العلوم كلية، التسيير علوم قسم ،ماجستير
 .  ، ص    ، ر، الجزائباتنة -رلخض
- مرجع سابق، ص ص . ل للدواء له أصوله وقواعداالستخدام األمث: عز الدين الدنشاري (  )
  . 

 .  ص. مرجع سابق: برسولي فوزية (  )
الكويت، المركز العربي للوثائق . الدواء واإلدمان: محمود ياسين، عبد الرحمن العوضي (  )

 .  -  ، ص ص     والمطبوعات الصحية،
 . ، ص . مرجع سابق: حسام الدين أبو السعود (  )
 .  -  ص ص. مرجع سابق: سين، عبد الرحمن العوضيمحمود يا (  )
الدواء وصحة المجتمع، الرياض، مكتب التربية العربي : عز الدين الدنشاري وعبد   البكيري  (  )

  .  ، ص     لدول الخليج، 
  .  ص . المرجع السابق: عز الدين الدنشاري وعبد   البكيري  (  )
 .  مرجع سابق، ص . التثقيف الدوائي: نشاري عبد الرحمن عقيل، عز الدين الد(  )
 .  ، ص    عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . علم الدواء: غسان حجازي وآخرون (  )
 .  ص. المرجع السابق: غسان حجازي وآخرون (  )
 .  مرجع سابق، ص. التثقيف الدوائي: عبد الرحمن عقيل، عز الدين الدنشاري (  )
 .   ، ص     اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، . جغرافية الدواء: ندمحم عبده بدر الدي (  )
  .  الدواء وصحة المجتمع، مرجع سابق، ص : عز الدين الدنشاري وعبد   البكيري  (  )
 .  مرجع سابق، ص . عبد الرحمن عقيل، عز الدين الدنشاري  (  )
،القاهرة، (  )الهالل االقتصادي، العدد  كتاب. الدواء األخطاء والمحاذير: عز الدين الدنشاري (  )

 .  ، ص    دار الهالل، نوفمبر،
 .  المرجع السابق، ص . عز الدين الدنشاري  (  )
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.  الدواء وصحة المجتمع، مرجع السابق، ص : عز الدين الدنشاري وعبد   دمحم البكيري  (  )
  

 .  مرجع سابق، ص . عبد الرحمن عقيل، عز الدين الدنشاري (  )
دراسة ميدانية علي عينة من األسر  -نوعية الحياة وثقافة استهالك الدواء: فتحي حسن الجمل (  )

 .    رسالة دكتوراة، قسم االجتماع ، كلية اآلداب، جامعة سوهاج، . بمحافظة سوهاج
 .  مرجع سابق، ص . عبد الرحمن عقيل، عز الدين الدنشاري (  )
 .  مرجع سابق، ص. مثل للدواء له أصوله وقواعداالستخدام األ: عز الدين الدنشاري  (  )
 .  ص. مرجع سابق :وآخرون  كامل سهام (  )
المصرية  ة،القاهرة، الهيئ(  )سلسلة العلم والحياة، العدد . أنت والدواء: احمد دمحم عوف (  )

 . ص ،    العامة للكتاب، 
 (78) Gunter .B. and Furnham .A.: "Children Consumers - A psychological 
Analysis of The Young People's Market". London, Routledge, 1998, P. 13.                 
. 
 (79)  Semin .G.R. And Fiedler .K: "Applied Social Psychology" .London, 
Sage Publications, 1996, P.186.      
(80) Peter .J.P. And Olson .J.C. :"Consumer Behavior And Marketing 
Strategy ". 4Th. Ed., London, Irwin, 1996, Pp., 460- 461.- 

دبي، دار القلم . ترشيد المستهلك واالستهالك وتحديات المستقبل: مها سليمان دمحم أبو طالب (  )
 .   ، ص    للنشر والتوزيع، 

. عة المتسولين بمدينة القاهرةدراسة أنثروبولوجية لجما -الجماعات الهامشية : ابتسام عالم (  )
 .   ، ص     القاهرة، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، 
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 قسم. جامعة ورقلة نموذجا -مؤسسات التعليم العالي وتشكيل مجتمع المعرفة: حماني فضيلة (  )
ورقلة،  – مرباح قاصدي واالجتماعية، جامعة اإلنسانية العلوم االجتماعية، كلية العلوم
 .  ،ص    ئر،الجزا
، ص ص     القاهرة، مكتبة عين شمس، . التسويق واإلستراتيجيات: عمر خير الدين (  )
   -   . 

 .  -  ص. مرجع سابق: أحمد دمحم عوف(  ) 
،      ، كتبة النهضة المصريةالقاهرة، م. مقدمة في علم األدوية النفسية: عبد القوي  يسام (  )
 .  ص 
رسالة دكتوره، كلية . اإلطباء في المرافق اإلستشفائية العمومية مسئوولية: عيساني رفيقة(  )

 .  ، ص    الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان، الجزائر، 
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 : متهيد
ئيس في النمو االقتصادي وليست عامل مساهم ور  صّحة الجيدةالتعد 

التمتع بالصحة وتأمين الرعاية الصّحية لكل المواطنين  مجرد نتيجة له، ويعتبر
والتوّجهات  من المبادئ الدستورية، -بغض النظر عن قدرتهم على الدفع -

فاالهتمام بالرعاية الصحية للموطنين هدف رئيس لتحسين  االجتماعية للدولة،
لمجتمع، وبالتالي أصبح حُق المواطن في الحصول علي الخصائص السكانية ل

الرعاية الصحية في وطنه أحد دعائم المجتمع الرئيسية للتنمية، ومظهرًا 
لحضارته، وأساسًا هامًا الستقراره ورضاه، وبناًء عليه أصبح مفهوم الرعاية 
الصحية ال يقتصر علي تقديم الخدمات التشخيصية والعالجية والتأهيلية فقط؛ 
بل تعداها ليشمل مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية 
للمجتمع والحفاظ علي حقوق اإلنسان، وبذلك تعتمد الرعاية الصحية علي أسس 

توافرها للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، وجودة مناسبة، : محدده أهمها
 .( )تحمل تكاليفها بالنسبة لدخلهموإتاحتها للمواطنين بما يتناسب مع قدرتهم على 

القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تمس حياة اإلنسان  لذا يعد 
أساسيًا يساهم في تمكين المواطن من التمّتع بحياة مثمرة  قطاعاً  ووجوده ويعتبر

وبالتالي فإن الحصول علي خدمة صحية متميزة يضع  .اجتماعيًا واقتصادياً 
بة هي توفير خدمة صحية جيدة تلبي مطالب واحتياجات الدولة أمام معادلة صع

المواطنين، خاصة في ظل الزيادة السكانية، بجانب االرتفاع المستمر للتكلفة 
الصحية للمواطن من وقاية وعالج وإعادة تأهيل حتى يشعر المواطن أنه تحت 
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مظلة من الرعاية الصحية متى احتاج إليها، سواء في الحوادث الطارئة أو 
 ( ) .ة المزمنة المكلفة عالجياالمرضىحاالت العاجلة أو الحاالت ال

مؤشرات الوضع الصحي في المجتمع هم أل نا التعرضوفيما يلي يمكن
 :المصري علي النحو األتي

 : الصحية مراكز تقديم الخدمة -أوال
الشك أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه 

وأساس هام الستقراره ورضاه،  يسية، ومظهر لحضارته،أحد دعائم المجتمع الرئ
لرعاية الصحية ليشمل مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة اولقد امتد مفهوم 

إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق اإلنسان، باإلضافة  ضمن
 ةالرعاية الصحي لذا تعتمدوالتأهيلية،  إلي تقديم الخدمات التشخيصية والعالجية

 للمواطن بالقرب من مكان معيشته مدى توافرها :على أسس محدده أهمها
وعمله، توفرها بجوده معينه، وقدره المواطن على الحصول عليها وقدرته على 

وفيما يلي نعرض ألهم مراكز تقديم الخدمة علي  .تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله
 :النحو األتي

 :والمنشآت الصحيةستشفيات الم .1
 منافددذ عدددة، عبددر والخاصددة، الصددحية العامددة اة الصددحة خدددماتهوزار تقدددم 

 العالجيدددة، المؤسسدددة ومستشدددفيات الصدددحة، لدددوزارة تابعدددة مستشدددفيات: فدددي تتمثدددل
 الصددددحي، التددددأمين وعيددددادات ومستشددددفيات للمستشددددفيات، واألمانددددة المتخصصددددة

 لددددوزارات مختلفددددة، تابعدددة لمستشددددفيات باإلضددددافة وتعليميدددة، جامعيددددة ومستشدددفيات
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 والمستوصددددددفات الخاصدددددة والمستشددددددفيات والددددددفاع، والنقددددددل والكهربددددداء اخليدددددةكالد
علي النحو  صحيةالمنشآت الوفيما يلي يمكن التعرف علي حجم تلك . ( )األهلية
 :التالي

 (1)جدول رقم 
 .م6112لعام  طبقا للقطاع الصحيةالمنشآت المستشفيات و 

 محافظة سوهاج في المنشآت العالجية  يإجمال الجمهورية  مستوى علي المنشآت العالجية  إجمالي
 % العدد المنشآت % العدد المنشآت
  339    حكومي 93.   66 حكومي
 95.. .  خاص 6196 1 1  خاص

 11   . جمالياإل 11  .61  جمالياإل
 وحدة  19 6 31.63 عدد السكان وحدة   19  .   1 . عدد السكان
 نسمة من الوحدات1111 معدل نصيب =   عدد السكان/ نسمة 1111 *عدد الوحدات 

 .6١6٢ مصر فى أرقام :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء : المصدر
تشير بيانات الجدول السابق إلي أن القطاع الخاص يسهم بشكل كبير 
في االستثمار في مجال الصحة، حيث بلغت نسبة منشآت القطاع الخاص 

الجمهورية، بينما بلغت  مستوى علي الجية المنشآت الع إجماليمن %( 6196)
علي المنشآت العالجية  إجماليمن %( 93. )نسبة منشآت القطاع الحكومي 

بوزارة  معدالت المنشآت الصحيةالجمهورية، وبالرغم من ذلك إال أن  مستوى 
 مستوىلكل عشرة آالف من السكان علي  ةأمنش(  19)الصحة قد بلغت 

لكل عشرة آالف من  منشأة(  19)المعدالت  ، بينما بلغت تلكالجمهورية

مما يؤكد أن محافظة سوهاج ال تتمتع . محافظة سوهاج مستوىالسكان علي 
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عدد  جماليبنفس الخدمات التي يتمتع بها غيرها من المحافظات األخري وفقًا إل
تعاني من نقص في عدد  فهي وبالتالي .الجمهورية مستوى السكان علي 

ي يترتب علي نقصها تكدس األقبال علي تلك المنشآت الصحية، الت المنشآت
ين المساوة بينها وبلتلقي الخدمة والرعاية الصحية، وإنتشار األمراض، وعدم 

 .في تناسب عدد المنشآت الصحية مع عدد السكان خري المحافظات اآل
 :والمنشآت الصحيةستشفيات الم َأِسرَّة  .6

 ثاني تلك الخدمات -أجر بدون  أوبأجر سواء كانت  -ّسرةة تأتي األأ 
 والمخصصة لمرضى العيادة الداخلية وال ،الموجودة بالمنشآت العالجيةالصحية 
ة التمريض وإدارة يئهاء و األطب هاالتى يستخدماألأّسرةة الطوارئ أو  أأّسرةة تعتبر 

ي بيان بتعداد تلك وفيما يل. واإلقامة ضمن أسره المنشأة المنشأة باالستراحة
 .ة ّسرة األأ 

طبقا  سسات العالجيةبالمستشفيات والوحدات الصحية والمؤ  ِسرَّةعدد الَ  إجمالي (6)جدول رقم 
 .م6112لعام للقطاع 

 لمحافظة سوهاجّسرةة األأ  إجمالي الجمهورية   مستوى علي  ّسرةة األأ  إجمالي
 % العدد ّسرةة األأ  % العدد ّسرةة األأ 

  5.9 1.   حكومي  139 5.1 . حكومي
 395  13. خاص 95.  6.5   خاص
 11   51  جمالياإل 11  ...6   اإلجمالي
   59 6 31.63 عدد السكان سرير3   .   1 . عدد السكان

 ّسرةة نسمة من األأ 1111 معدل نصيب = عدد السكان / نسمة 1111 *ّسرةة األأ عدد 
 .6١6٢ أرقاممصر فى  :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء : المصدر
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يعكس الجدول السابق أن القطاع الحكومي بالرغم من قلة عدد المنشآت 
أضعاف عدد  ةالصحية به مقارنًة بالقطاع الخاص إال أنه يحتوي علي ثالث

القطاع الحكومي  أأّسرةة الموجودة في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة  ّسرةة األأ 
الجمهورية، بينما  مستوى علي عالجية المنشآت الأأّسرةة  إجماليمن %(  139)

المنشآت  إجماليمن %( 95. )منشآت القطاع الخاص  أأّسرةة بلغت نسبة 
في  ّسرةة معدالت األأ الجمهورية، وبالرغم من ذلك إال أن  مستوى علي العالجية 

لكل عشرة آالف من  اسريرً ( 3 )المنشآت العالجية بوزارة الصحة قد بلغت 

لكل سرير (  59)، بينما بلغت تلك المعدالت الجمهورية مستوىالسكان علي 

مما يؤكد أن محافظة . محافظة سوهاج ىعشرة آالف من السكان علي مستو
سوهاج ال تتمتع بنفس الخدمات التي يتمتع بها غيرها من المحافظات األخري 

 .الجمهورية مستوىعدد السكان علي  جماليوفقًا إل
 :كز اإلسعافامر  .3

تقددم  التيالخدمات الصحية،  ىكإحد كز اإلسعافامر لصحة وفر وزارة ات
إصابات  المسداعدة األوليدة والفوريدة ألي مصداب فدي حالدة وقدوع حدادث أو

كز مقومات هذه الخدمة من أجهزة طبية وسيارات إسعاف اويوجد بالمر  ،مفاجئة
 .ومسعفين، والجدول التالي يوضح تعداد تلك المراكزوأطباء 

 .م6112مراكز اإلسعاف لعام (3)جدول رقم 

 .م6 1 عامالجمهورية في  مستوى اإلسعاف علي  كزامر 
 ما يخدمه كل مركز متوسط عدد السكان في مراكز عدد وجه 
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 إسعاف من السكان باأللف 6 1 منتصف  اإلسعاف  المقارنة
 5.  .   1 .  6.  مصر
 3. 6 31.63  . سوهاج

 المتوسط =عدد مراكز االسعاف / عدد السكان
 .6١6٢ مصر فى أرقام :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

مركز  (  6. )وزارة الصحة والسكان توفر يشير الجدول السابق أن 
مركز إسعاف بمحافظة سوهاج، (  .)الجمهورية، منها  مستوى  ىإسعاف عل

 ليع يبلغ  متوسط ما يخدمه كل مركز إسعاف من السكانوبالرغم من ذلك 

 متوسط ما يخدمه كل مركز إسعاف لغيببينما  ،(5111.) الجمهورية ىمستو
أن أيضا مما يؤكد . (3111.) محافظة سوهاج ىمستو علىالسكان من 

محافظة سوهاج ال تتمتع بنفس الخدمات التي يتمتع بها غيرها من المحافظات 
 .الجمهورية مستوى عدد السكان علي  جمالياألخري وفقًا إل

 :الراغبين في الزواج وتحسين صحة البيئة مكاتب فحص .4
نشددر الددوعي فيمددا يخددص تعمددل مكاتددب فحددص الددراغبين فددي الددزواج علددي 

كشدف عدن للحص طبي للمقبلدين علدى الدزواج، بف، مفهوم الزواج الصحي الشامل
هدددف حمايددة األبندداء مددن األمددراض الوراثيددة ببعددض األمددراض المعديددة، والوراثيددة، 

اية األفراد من األمراض المعدية التدي تنتقدل بدين الدزوجين المختلفة بإذن هللا، وحم
مددن خددالل مكاتددب صددحة البيئددة العامددة لصددحة البيئددة  بينمددا تسددعي اإلدارة .أيضدداً 

من خدالل الرقابدة علدى عناصدر البيئدة  ،على الصحة العامة للمواطنين المحافظة
دورات  -مدددة دورات الميدداه العا -نقدداا الددذبيح  -السددلخانات  –المقددابر"المختلفددة 



 .حالة سوهاج -مؤشرات الوضع الصحي يف مصر : الفصل الثاني

 

)1٢) 

مصددددانع تدددددوير  -مقالددددب القمامددددة وأعمددددال النظافددددة العامددددة  -ميدددداه دور العبددددادة 
 –حظددائر المواشددي والحيوانددات ومددزارع الدددواجن  -الشددكاوى الصددحية  –القمامددة 

عدددن " األسدددواق العامدددة –المعسدددكرات –األراضدددي الفضددداء  –البدددرا والمسدددتنقعات 
شدتراطات الصدحية للقدوانين والقدرارات طريق التأكد مدن اسدتيفاء المرافدق العامدة لال

فيما يلي و ا، المنظمة وتحديد أوجه القصور وإخطار الجهات المحلية والتنفيذية به
 :بيان بعدد تلك المكاتب

مكاتب فحص الراغبين في الزواج وتحسين صحة البيئة للقطاع الحكومي لعام  (4)جدول رقم 
6112. 

 وجه 
 المقارنة

 مكاتب تحسين صحة البيئة  لزواجمكاتب فحص الراغبين في ا
 عدد السكان في العدد

منتصف  
 1 6 

 متوسط ما
 يخدمه 
 كل مكتب
 باأللف

 عدد السكان في العدد
منتصف  

 1 6 

 متوسط ما
 يخدمه 
 كل مكتب
 باأللف

 16   .   1 . 1.  1.   .   1 .  36 مصر
 33 6 31.63    1  6 31.63    سوهاج

 المتوسط=  عدد المكاتب/ عدد السكان
 .6١6٢ مصر فى أرقام :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء : المصدر

مكتب فحص (  36)يشير الجدول السابق أن وزارة الصحة والسكان توفر
بمحافظة  مكتب(   )الجمهورية، منها  ى علي مستو الراغبين في الزواج 

علي  السكانمتوسط ما يخدمه كل مكتب فحص من ( 1111. )يبلغ  سوهاج،

من السكان علي  متوسط ما يخدمه كل مكتب فحص بلغوي، الجمهورية مستوى
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( 1. )وزارة الصحة والسكان  كما توفر .(1111 ) محافظة سوهاج مستوى
مكتب بمحافظة (   )الجمهورية، منها  مستوى علي مكتب تحسين صحة البيئة 

من ة البيئة تحسين صح متوسط ما يخدمه كل مكتب( 16111 )يبلغ  سوهاج،
تحسين متوسط ما يخدمه كل مكتب  ، ويبلغالجمهورية مستوىعلي  السكان

 .(33111) محافظة سوهاج مستوىمن السكان علي  صحة البيئة
مكاتب  مما سبق يتضح أن محافظة سوهاج تتمتع بوفرة في خدمات

فحص الراغبين في الزواج وتحسين صحة البيئة كإحدي الخدمات الصحية التي 
فعملية  .، بشكل يفوق نظائرها من بعض المحافظات اآلخري وزارة الصحةتوفر 

من أهم األحداث التي تحصل في حياة الفرد، فمن  تعدفحص ما قبل الزواج 
، والدخول في مرحلة جديدة في تكوين العالقات أأّسرةةيستطيع إنشاء  اخالله

 .العاطفية، واالجتماعية األسرية، والصحية
البدة من إجراء فحص ما ن الزواج الناجح والصحي، الطرفا وحتى يضمن

قبل الزواج، للتأكد من خلوهما من جميع األمراض الوراثية، والمعدية، والوقاية 
 . بعدفيما منها، لتجنب عدم انتقالها لألبناء 

أصبح الفحص الطبي قبل الزواج من القضايا ومن هذا المنطلق 
نجاح العالقة إفقد تكون سببًا جيدًا في  الشائكة، حيث يوجد لها أبعاد متفاوتة،

الزوجية وتقويتها، وبالمقابل قد تؤدي دورًا كبيرًا في عملية اتخاذ القرار الصعب 
باالنفصال الفوري، ومهما كانت النتائج مؤلمة إال أن الحقيقة التي ال تقبل 

ب في غاية األهمية، لتجن أن الفحص الطبي قبل الزواج أصبح أمراً هي؛ النقاش 
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مستقبلية تؤثر بشدة على العالقة الزوجية، والحقيقة األكثر  تكالحدوث مش
عيبًا، أو  إهانةً تعقيدًا أن المجتمع مازال يرفض تلك الحقيقة بشدة، حيث يعتبرها 

ألنه باعتقادهم يسبب إهانة  ،ويجب عدم الخوض فيه، أو حتى التلميح إليه
 .(3)للطرف اآلخر ال يمكن نسيانها

 :لصحة ووحدات الرعاية الصحية الوليةمكاتب ا .5
 الطارئدةحداالت الالتعامدل مدع  فديخدمات الرعاية الصدحية األوليدة تتمثل 

والعاجلدددة واجدددراء الجراحدددات البسددديطة، وخددددمات األطفدددال كالتطعيمدددات ومتابعدددة 
  سدرةلمرأة من متابعة للحمل والوالدة الطبيعية وتنظديم األاالنمو والتطور، وخدمات 

 .نجابية، باإلضافة إلى الخدمات الدوائيةوالصحة اإل
كما أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة األمراض المعديدة ونداقالت 
األمددددراض، وخدددددمات مكتددددب الصددددحة مددددن تسددددجيل للمواليددددد والوفيددددات والترصددددد، 
والتثقيددف الصددحى وخدددمات األسددنان، الوقائيددة منهددا والعالجيددة، وخدددمات األشددعة 

ورسدددم القلدددب والتحاليدددل، باإلضدددافة إلدددى وجدددود أخصدددائيين  التشخيصدددية والسدددونار
وخددددمات الدددوالدة   سدددرةاأللتخصصدددات الباطندددة واألطفدددال والنسددداء والدددوالدة وطدددب 

 .الطبيعية
 (5)جدول رقم 

 .6112مكاتب الصحة ووحدات الرعاية الصحية الولية للقطاع الحكومي لعام 
 وجه 
 المقارنة

 تب الصحةمكا وحدات الرعاية الصحية األولية
 عدد السكان في العدد

منتصف  
متوسط ما 
 يخدمه 

 عدد السكان في العدد
منتصف  

متوسط ما 
 يخدمه 
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كل مكتب  6 1 
 باأللف

كل مكتب  6 1 
 باأللف

 51   .   1 . .   5   .   1 . 111. مصر
   . 6 31.63 . 3  6 31.63 .   سوهاج

 طالمتوس=  أو الوحدات عدد المكاتب/ عدد السكان
 6١61نشرة الصحة  :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء : المصدر

وحدة ( 111.)يشير الجدول السابق أن وزارة الصحة والسكان توفر
وحدة رعاية صحية ( .  )الجمهورية، منها  مستوى رعاية صحية أولية علي 

 متوسط ما يخدمه كل مكتب فحص من( 5111 )أولية بمحافظة سوهاج، يبلغ 
من  متوسط ما يخدمه كل مكتب فحص ، ويبلغالجمهورية مستوىعلي  السكان

كما توفر وزارة الصحة . (3111 ) محافظة سوهاج مستوىالسكان علي 
مكاتب ( .)الجمهورية، منها  مستوى علي مكتب صحة ( .  )والسكان 

من صحة  متوسط ما يخدمه كل مكتب( 51111 )بمحافظة سوهاج، يبلغ 
من صحة متوسط ما يخدمه كل مكتب  ، ويبلغالجمهورية توىمسعلي  السكان

ا أن محافظة مما يؤكد أيًض . (111  .) محافظة سوهاج مستوىالسكان علي 
سوهاج ال تتمتع بنفس الخدمات التي يتمتع بها غيرها من المحافظات األخري 

 .الجمهورية مستوى عدد السكان علي  جماليا إلوفقً 
 :الصيدليات .2

ال يتجزأ من العناية الصحية وال يمكن االستغناء  اجزءً تعد الصيدليات 
عنها، فهي تقدم الدواء للمرضي عن طريق روشتة الطبيب أو بدونها لعالج 
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توفر من قبل الطبيب، كما بعض العلل البسيطة التي ال تحتاج لوصف 
نقطة االلتقاء األولى والمتكررة مع و الخبير األول في الدواء  الصيدلي الذي يعد

جعل ي وهذا ما ألشياء المتعلقة بالصحة والمرض،مريض لالستعالم عن اال
والجدول التي يوضح عدد  .كبير في الرعاية الصحية للمريض دور للصيدلى

 :الجمهورية مستوى الصيدليات علي 
 .م6112الصيدليات العامة لعام (2)جدول رقم 

 .م6 1 الجمهورية لعام مستوى الصيدليات العامة علي 
 وجه 

 مقارنةال
 عدد 

 الصيدليات
صيدليات 
 الخدمة الليلة

عدد السكان 
 في

منتصف 
 1 6 

متوسط ما تخدمه كل 
صيدلية من السكان 

 باأللف

      .   1 .  5   6561 مصر
 3.  6 31.63 1 1    سوهاج

 المتوسط= عدد مراكز االسعاف / عدد السكان
 .6١6٢ قاممصر فى أر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

صيدلية (  6561)يشير الجدول السابق أن وزارة الصحة والسكان توفر
صيدلية عامة بمحافظة سوهاج، ( 1   )الجمهورية، منها  مستوى عامة علي 

 مستوىعلي  متوسط ما تخدمه كل صيدلية من السكان( 111   )يبلغ 

 ىمستومن السكان علي  متوسط ما تخدمه كل صيدلية ، ويبلغالجمهورية
ا أن محافظة سوهاج ال تتمتع مما يؤكد أيًض . (3111. ) محافظة سوهاج

عدد  جماليبنفس الخدمات التي يتمتع بها غيرها من المحافظات األخري وفقًا إل
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 .الجمهورية مستوى السكان علي 
 :القوة العاملة يف قطاع اخلدمات الصحية  -ثانيًا

تقريددر مصددر فددي "يشددير فددي إطددار اهتمددام الدولددة بتددوفير الرعايددة الصددحية،
: التابع لوزارة الصحة والسكان الخداص بالرعايدة الصدحية إلدي أن." م5 1 أرقام 
القددددائمين يئددددة التمددددريض هاألطبدددداء البشددددريين والصدددديادلة وأطبدددداء االسددددنان و عدددددد 

بالعمددل بددديوان عددام الددوزارة ومددديريات الشددئون الصددحية والسددكان والجهددات التابعددة 
موظفدًا، مدنهم   5 .. قدد بلدغ . م6 1 حكدومي لعدام لوزارة الصحة بالقطداع ال

نسدددمه مدددن السدددكان،  1111 طبيبدددًا لكدددل  595طبيبدددًا بشدددريًا بمعددددل  1   1 
نسددمة مددن السددكان،  1111 لكددل  صدديدلي  39صدديدليًا بمعدددل  1  33وعدددد 
نسدددمه مدددن السدددكان  1111 طبيدددب أسدددنان بمعددددل طبيبدددان لكدددل  1.33 وعددددد 
نسددددددمه مدددددددن  1111 لكددددددل ممدددددددرض  9  ممددددددرض بمعدددددددل  511.1 وعدددددددد 
 .والجدول األتي يوضح ذلك (.).السكان

 .م6112في منتصف عام في القطاع الصحي  حجم العاملين (7)جدول رقم 

 العاملون في سوهاج الجمهورية مستوى العامون علي 
 ن/1111  العدد المهنة ن/ 1111  العدد المهنة

األطباء 
 ن البشريو 

األطباء  .59 1   1 
 ن و البشري

 111 69  

أطباء    1.33  أطباء االسنان
 االسنان

61   9  

 96  116  لصيادلة  39 1  33 الصيادلة
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هيئة   9   511.1  هيئة التمريض
 التمريض

  11 696 

 6 31.63 4848 المجموع  .   1 .  5 ..  المجموع

 العامليينمة من نس1111 معدل نصيب= عدد السكان/ نسمة 1111 *نيعدد العامل
 . 6١6٢ مصر فى أرقام :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء : المصدر

 

يشر الجدول السابق إلي أن معدالت الخدمة الطبية بوزارة الصحة قد 
هيئة (  9  )صيدلي، و(  39)طبيب بشري، وطبيبان أسنان، و( .59)بلغت 
لغت تلك ، بينما بالجمهورية مستوىلكل عشرة آالف من السكان علي  تمريض

صيدلي، ( 96 )طبيب أسنان، و(  9 )طبيب بشري، و(  69)المعدالت 
محافظة  مستوىلكل عشرة آالف من السكان علي  هيئة تمريض( 696)و

مما يؤكد أن محافظة سوهاج ال تتمتع بنفس الخدمات التي يتمتع بها . سوهاج
 مستوى عدد السكان علي  جماليغيرها من المحافظات األخري وفقًا إل

 .الجمهورية
كما أن هذه الخدمات ال يمكن االنتفاع بها بصورة كاملة إال إذا ُصّحبأ 
ذلك التمتع بوعي صحي من جانب المواطنين، فتعاون األهالي وتجاوبهم مع 

الصحي  مستوى الجهات الحكومية من العوامل المهمة التي تساعد علي التقدم بال
عاية الصحية القيم األساسية وبناء عليه؛ يجسد مقدمو خدمات الر . للمجتمع

ويرعونهم، ويخففون أالمهم ومعاناتهم، ويوفرون  المرضىللنظام، فهم يداوون 
الوقاية من األمراض ويحدون من المخاطر المحتملة، فهم الروابط اإلنسانية بين 
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 (6).المعرفة والعمل الصحي

 :علي الصحة اإلنفاق -ثالثأ

فهو من جهة يسهم في إيصال علي الصحة أدوار مهمة،  اإلنفاقيؤدي 
رجاء البالد، خاصة تلك التي يعود النفع منها علي أالخدمات الصحية إلي كافة 

التطعيمات ضد األمراض، ومعالجة : القطاعات العريضة من السكان مثل
انتشار األوبئة، واألمراض المستوطنة وغيرها، كما أنه من جهة أخري يسهم في 

تكاليف العالج، ويرفع العبء عن كاهل الشرائح تعزيز قدرة األسر علي تحمل 
ال يستطيعون تمويل الدنيا من الطبقة الوسطي والفقراءغير القادرين، فهؤالء 

ويتضح ما  (1).علي الرعاية الصحية لهم وألسرهم من دخلهم المحدود اإلنفاق
 :األتيلعامة من خالل تنفقه الدولة علي الصحة من الموازنة ا

 :على الصحةة دولالعام لل اإلنفاق - 

الحكدومي علددى الصددحة التددي تدنعكس بشددكل مباشددر  اإلنفاقلغدت نسددبة ب
 جمالياإل المحلددي الندداتج مددن %(3 9 )علددى الخدمددة المقدمددة للمددواطنين

وهددي النسددبة التددي تعددد أقددل مددن نصددف  ،5 1 -1 1 م المددالي للعددا المتوقددع
الحكدومي علدى  اإلنفاقوبذلك تقل نسدبة  %( ) قاق الدسددتوري البالغاالسددتح

والجدول التالي يوضح ما تنفقه  .الصدحة هدذا العدام عدن العدام المالي الماضي
  :طبقا للموازنة العامة للدولة على الصحةة لدولا
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 6114/6115)لعام طبقا للموازنة العامة للدولة على الصحةة العام للدول اإلنفاق (8)جدول رقم
 (6117/6118حتي 

 

 /3 1  ة العام للدول اإلنفاق
 1 . 

 1 ./ 
 1 6 

 1 6/ 
 1 1 

 1 1/ 
 1 5 

 5  11   131.3.  563.639   15.3 العام للدولة اإلنفاق
   .3. 35.33  19..33  31 3 العام على الصحة اإلنفاق
العام على  اإلنفاقنسبة 

 العام اإلنفاقالصحة إلى 
.9 1 .9  .91 39. 

 الوحدة بالمليون  .6١6٢ مصر فى أرقام :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

تعكس بيانات الجدول السابق أن هناا تراجع في نسبة إنفاق الدولة علي 
حتي عام  . 1 /3 1 )الصحة طبقا للموازنة العامة للدولة خالل الفترة 

العام على  اإلنفاقنسبة تراجع لو  ضحيث تبين أن هناا انخفا ،(5 1 /1 1 
موازنة في %( 1 9.)العام، فقد سجلت أعلي نسبة  اإلنفاقالصحة إلى 

ا للموازنة طبقً %(  9.)، ثم تراجعت هذه النسبة لتصل إلي . 1 /3 1 
، ثم تراجعت أيضا هذه النسبة لتصل إلي 6 1 /. 1 العامة للدولة لعام

، ثم تراجعت هذه النسبة 1 1 /6 1 طبقا للموازنة العامة للدولة لعام%( .)
 .5 1 /1 1 طبقا للموازنة العامة للدولة لعام%( .39)لتصل إلي 

 . 1 /3 1 تعكس هذه النسبة بداية من عام  ؛ومن هذا المنطلق
، والذي 3 1 تراجعًا عن االلتزام بالدستور المصري الذي تم إقراره في يناير 

الحكومي علي الصحة في الموازنة  اإلنفاقرسم طريقًا واضحا لزيادة نسبة 
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العامة للدولة، وكان ذلك ألول مرة في الدساتير المصرية، من خالل مادتين هما 
علي التزام الدولة بتخصيص ( 5 )فقد نصت المادة (. 5  )ومادة ( 5 )مادة 

من الناتج القومي %(  )الحكومي علي الصحة ال تقل عن  اإلنفاقنسبة من 
 كما نصت المادة حتي تتفق مع المعدالت العالمية، اريجيً تتصاعد تد جمالياإل
( 5 )المعدالت الواردة في المادة  ذعلي التزام الدولة بالتدرج في تنفي (5  )

  .1 1 /6 1 بحيث نصل لهذه المعدالت في موازنة الدولة للعام المالي 
الصحة علي  اإلنفاقوعلي الرغم من أن المادتين تلتزمان الدولة بزيادة نسبة 

وتوضحان بدقة مقدار الزيادة وكيف ومتي تحدث، إال أن ما تم في موازنتي 
باعتبارهما أول موازنتان معتمدتان بعد قرار  6 1 /. 1 و . 1 /3 1 
  .(5)، يمثل بعدًا عن هذه المواد3 1 دستور 

الحكومي على الصحة في مصر منخفضة  اإلنفاقنسبة إضافة إلي أن 
لنفس التصنيف من حيث  دول الشبيهة التي تنتميبشكل صادم مقارنة بال

تأتي  أن مصر العالمية، الصحة منظمة ، فقد أكدت بياناتمتوسط دخل الفرد
 تصنيف حسب( األدنى المتوسط الدخل دول من دولة 36بين 31ال المركز في

 اإلنفاق إجمالي من الصحة على اإلنفاق نسبة حيث من )الدولي البنك
 اإلنفاق إجمالي من الصحة على اإلنفاق نسبة توسطالحكومي، حيث يبلغ م

 إنفاق نسبة أن أي ،(.) %5 19 الدول  من المجموعة في هذه الحكومي
 لعام المعتمدة الموازنة في بلغ الذي( الصحة على الحكومة المصرية

 من% .39ما يعادل  أيمليون جنيه،    .3.حوالي . م5 1 /1 1 
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 نفس من الدول ما تنفقه متوسط نصفقل من أ مثلت )الحكومي اإلنفاق إجمالي
 (1 ).الدخل مستوى 

 مصر عليه وافقت الذي االلتزام عن االمنخفضة تخلفً  النسبة تلك وتمثل
 نسبة بزيادة اإلفريقية الحكومات والذي أوصى .م 11  عام أبوجا إعالن في

 ابعدً  تمثل كما ،الدولة استخدامات إجماليمن  %.  إلى الصحة على اإلنفاق
 المحلي الناتج من %  ليصل الصحة على اإلنفاقبزيادة  الدستوري  االلتزام عن
 الحكومي اإلنفاق هذا باإلضافة إلي أن انخفاض األعوام القادمة، في جمالياإل

 حيث األسر، أعباء زيادة على يؤثر بشكل مباشر الصحة مثل هام قطاع على
 .(  )المصرية ل األسركاه الحكومة إلى كاهل الصحي من علي اإلنفاق ينتقل

 :الحكومي علي الصحية اإلنفاقوفيما يلي بنود 

 :والخارج تكاليف عالج المواطنين على نفقة الدولة بالداخل -أ 

قرارات العالج الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان تشير 
، إلي أن تكاليف عالج المواطنين علي نفقة الدولة بالداخل والخارج 6 1 لعام 

مريض  6 . 6  جنيهًا، حيث تم عالج    1  16.قد بلغت حوالي 
مريضًا بالخارج   .جنيهًا، وتم عالج   1.315.بداخل الدولة وذلك بتكلفة 

، وفيما يلي بيان بما تنفقه (  ).مليون جنيه تقريباً  .فردًا وذلك بتكلفة   6برفقة 
 :الدولة علي عالج المواطنين بالداخل والخارج
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 ٦١٠٢لعام  والخارج  تكاليف عالج المواطنين على نفقة الدولة بالداخل (9)جدول رقم 
 تكاليف العالج باأللف جنيه  عدد المرضى  مكان العالج

 المرافق العدد 
  1.315. - 6 . 6   بالداخل
 . .5  .  6 الخارج

   1  16.  . 15. 6   جمالياإل
 5 1 مصر في أرقام / 6 1 نشرة وزارة الصحة 

بنسبة  الباطنةأمراض : في مقدمة األمراض التي تم عالجهاأتي ت
ثم %( .19 )بنسبة  ورام، ثم األتشمل الكبد والقلب واألنترفيرون و %( 91 1)

 عظام، ثم ال%( 39)بنسبة  عصبيةثم األمراض ال)( المسالك البولية بنسبة 
 ، ثم%(93 )ثم النسا بنسبة %( .9 )، ثم العيون بنسبة %(95 )بنسبة 

، ثم األنف واألذن %(.19)، ثم أمراض الدم بنسبة %( 9 )الجراحة بنسبة
 %(. 19)، وكذلك األمراض الجلدية بنسبة %( 19)والحنجرة بنسبة

 :قمية الدعم المقدم للفرد  -ب 

تعمل الدولة علي توفير االحتياجات من الخدمات الصحية في المرافق 
 األدوية وألبان االطفال وم بدعماألساسية التي ترتبط بالصحة العامة، ولذا تق

حيث تتحمل فروق التكلفة الناتجة عن استيراد األدوية وألبان األطفال، وبيعها 
بأسعار تقل عن تلفتها االقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك 

للطالب والمرأة التأمين الصحي وهي وزارة الصحة، كما تقوم الدولة بدعم قطاع 
 .األطفال دون سن المدرسة، والجدول األتي يوضح ذلكالمعيلة و 
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 (11)جدول رقم  
خالل الفترة ( الدوية وألبان الطفال والتأمين الصحي)تطور قيمة دعم بعض الخدمات الصحية 

(6113/6114- 6118/6119) 
 السنوات     

 فئات الدعم
 1  -
 1 3 

 1 3-
 1 . 

 1 .-
 1 6 

 1 6-
 1 1 

 1 1-
 1 5 

 1 5-
 1 . 

 وألبان األدوية
 األطفال

 .1  1   .1 . 3  111  111 

جملة التأمين 
 الصحي

. 5 6 . 611 1.5 5   53 9. 

 .9 53    3   5   113  531 ..1 العام جمالياإل
 . 1 /5 1 البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  -وزارة المالية

للتامين زيادة في قيمة الدعم المقدم ناا س بيانات الجدول السابق أن هتعك
طبقا للموازنة العامة للدولة خالل الفترة الصحي واألدوية وألبان االطفال 

حيث يمثل دعم األدوية وألبان ، (. 1 /5 1 حتي عام  3 1 /  1 )
وألبان  األنسولينراد يتجة عن اسالنات ةالتكلف ق من فرو  لةما تتحمله الدو  االطفال
قتصادية، ويتم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها اال، ودات البوتاسيوميوأ لاألطفا

صرف هذا الدعم لوزارة الصحة، ولقد بلغت تقديرات دعم األدوية وألبان االطفال 
، في حدود . 1 /5 1 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 111 نحو

 .5 1 /1 1 ة األعتماد المدرج لذات الغرض بموازنة السنة المالية السابق
الجدول السابق زيادة ملحوظة في الدعم المقدم للتأمين  بياناتكما تعكس 
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الصحي، حيث يشير البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
 5 .مدن  الصحيع قيمدة الددعم المقدددم للتدأميدن ارتفإلي ا .م. 1 /5 1 

عام  اجنيددهً مليون  . 6إلددى . م3 1  /  1 عددام  امليددون جنيددهً 
. م. 1 /5 1 عام  امليون جنيهً  .9 53ليصل إلى  .م. 1 /3 1 

وكذلك التوسع في مظلة الفئات ليعكس مدي اهتمام القيادة بالدتأمين الصحي، 
التي تشملها الرعاية الصحية، فقد شملت مظلة الرعاية الصحية إلي جانب 

طفال دون سن المدرسة، األفراد غير القادرين طالب المدارس والمرأة المعلية واأل
 :والتأمين الصحي علي الفالحين، والجدول التالي يوضح ذلك

 الفئات المستفيدة من دعم التأمين الصحي (11)جدول رقم 
 السنوات       

 الفئات المدعومة
 1  -
 1 3 

 1 3-
 1 . 

 1 .-
 1 6 

 1 6-
 1 1 

 1 1-
 1 5 

 1 5-
 1 . 

 3   1    .  63   6  31  لطالبا
 .6  66  1.  1.  5.  3   لمرأة المعليةا

         11  56  51  13  المدرسة قبلاألطفال 
 .9     - - -  غير القادرين

 1   11  11 - - -  الفالحون 
 .9 53   5 1.5 611 . 6 5 . جملة 

 . 1 /5 1 للسنة المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة  -وزارة المالية

الدعم المقدم للتأمين  التوسع في مظلةالسابق مدي  الجدول بياناتتعكس  
الصحي، حيث يشير البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
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)٢6) 

إلي أن الدعم المقدم للدتأمين الصحي في الموازنة العامة للصحة  . 1 /5 1 
كان يقتصر علي الدعم الصحي  6 1 /. 1 امحتي ع 3 1 /  1 لعام 

للطالب والمرأة المعيلة واألطفال دون سن المدرسة، بينما في موازنة العامة لعام 
تم إضافة غير القادرين والفالحين في  . 1 /5 1 حتي عام  1 1 /6 1 

 .مظلة التأمين الصحي
مظلة من  الزيادة في الدعم المقدم للتأمين الصحي والتوسع في منوبالرغم 

يشمله الدعم؛ إال أن االحصائيات تشير إلي ضعف نصيب األفراد من الدعم، 
إلي أن  . 1 /5 1 حيث تشير البيانات التفسيرية الموضحة للموازنة العامة 

الدعم الموجه لطالب المدارس ورياض االطفال والمدارس المملوكة للدولة 
مليون جنيه لعدد  3  غ والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد االزهرية يبل

وكذلك بالنسبة . جنيه دعم سنويًا لكل طالب . مليون طالب بواقع  66   
مليون  .6 للمرأة المعيلة، فقد بلغ الدعم المقدم للتأمين الصحي للمرأة المعيلة 

جنيه سنويًا عن كل امرأة،  11 ألف أمرأة معيلة، بواقع  . 5لعدد جنية، وذلك 
ل دون سن المدرسة، فقد بلغ الدعم المقدم للتأمين الصحي وكذلك بالنسبة لألطفا

مليون طفل،  .9. مليون جنية، وذلك لعدد     لألطفال دون سن المدرسة 
عن كل طفل، أما بالنسبة للفالح، فقد بلغ الدعم المقدم  اجنيه سنويً  . بواقع 

ب ألف فرد،  11.مليون جنية، وذلك لعدد 1  للتأمين الصحي علي الفالحين 
 . عن كل فرد جنيه سنوًيا 11 واقع 
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)٢6) 

 :علي الصحة اإلنفاقنصيب الفرد من  -٦

علي زيادة أعباء  لصددحةقطاع ا الحكدومي علددى اإلنفاقنسددبة  يؤثر انخفاض
المصرية  سرةة إلي ما تتحملة األالحكدوممن كاهل  اإلنفاقينتقل  األسر، حيث

هذا اإلطار تكشف  وفي. من مصروفات علي الصحة تخرج من الجيب مباشرة
واالستهالا الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة  اإلنفاقبيانات بحث الدخل و 

 ّسرةة السنوي لألأ  اإلنفاقمتوسط أن   .11 -115 العامة واالحصاء لعام  
جنيها خالل عام  593    بلغ المصرية علي بنود الخدمات والرعاية الصحية

من هذا المبلغ لإلنفاق علي % 395.األسرة وقد خصصت . م .11 /115 
علي العيادات  لإلنفاق% .59 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية، و

  (  ).لإلنفاق علي خدمات اإلقامة بالمستشفيات%  69 ونسبة. الخارجية
المصرية علي بنود الخدمات والرعاية  ّسرةةالسنوي لألأ  اإلنفاقبينما بلغ متوسط 

. م  1 /  1 واالستهالا لعام  اإلنفاقالدخل و لمؤشرات بحث  الصحية طبقا
، أي ما يعادل اجنيهً  95 6 6 إنفاق  إجماليمن  اجنيهً   69 3 ليصل إلي 

وبالتالي فقد تضاعف ما تنفقه  األسري، اإلنفاق إجماليمن % 195 نسبة 
المصرية علي بنود الخدمات والرعاية الصحية خالل األربعة أعوام  األسرة
  .(3 )السابقة

 :انتاج الدواء -ابعا  ر 
تنفرد األدوية بأهمية تميزها عن باقي السلع، ذلك لما لها من أبعاد اقتصادية 
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)٢6) 

تتأثر مباشرًة باألبعاد االجتماعية أو النسق االجتماعي السائد بالمجتمع، فالدواء 
تأثيره مباشر علي صحة الفرد، وبالتالي علي إنتاجيته التي تؤثر في الناتج 

ثر مباشرة في اقتصاديات وتكلفة العالج، وبالتالي في كما يؤ . القومي
اقتصاديات الخدمات الصحية، فالدواء هو أحد الحقوق األساسية لألنسان دون 

االقتصادي واالجتماعي للفرد، فهو يساهم  مستوى اعتبار للون والجنس والنوع وال
بة في زيادة الناتج القومي من خالل انخفاض نسبة الوفيات ومعدالت اإلصا

الصحي بصفة عامة مما ينعكس علي انتاجية  مستوى باإلمراض واالرتفاع بال
 (. ) .الفرد وبالتالي الناتج القومي

ا والثالثة عربًيا عالميً  33ن مصر تأتي بالمرتبة وبالنظر إلي قطاع الدواء؛ فإ
مليار جنيًها عام  91  من حيث واردات الدواء، حيث بلغت قيمة وارداتها 

مليار  191 .واردات العالم البالغة  إجماليمن % 5 19ة ، بنسب.م  1 
مليار جنيًها،   9.للدواء بقيمة  المصدرةدوالر، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول 

عالميا   .مصر المرتبة تحتل بينما  .مليار جنيه 95 يليها سويسرا بقيمة 
مليار  .9 عربيا من حيث صادرات الدواء، حيث بلغت قيمة صادراتها  الثانيةو 

 91  .صادرات العالم البالغة  إجماليمن %  19بنسبة  .م  1 جنيها عام 
مليار جنيها  95  مليار دوالر، متوقعة أن تصل قيمة إنتاج مصر من األدوية 

 .. م5 1 عام 
أما بالنسبة إلنتاج مصر من الدواء، فقد ارتفعت قيمة ما تنتجه مصر من 
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)٢6) 

عام  جنيه مليار  9.  ، ليبلغ.م 11 مليار جنيها عام  .9.من الدواء 
% 51سهم القطاع الخاص بنسبة أ، حيث %.9 قدرها  ارتفاع، بنسبة .م  1 
ألعمال العام ا/ بينما يسهم القطاع العام، .م  1 قيمة اإلنتاج عام  إجماليمن 
شركة،   .شركات األدويدة التي تعمل بمصر بلغ  إجماليأن و %.    بنسبة
شركة بالقطاع الخاص عام  33األعمال العددام، / العدام شركات بالقطداع  5منها 
، ومن المالحظ أن القطاع العام لم يتوسع في إنشاء شركات أدوية .م  1 

 .(6 ) جديدة، لكن التوسعات تتم من خالل القطاع الخاص فقط

  :للسكان احلالة الصحية-ًاخامس
معافدداة حالددة مددن ال: "أن الصددحة هددي ىتشددير منظمددة الصددحة العالميددة إلدد

البدنيددددددة والعقليددددددة والرفاهيددددددة االجتماعيددددددة، ولدددددديس مجددددددرد الخلددددددو مددددددن : الكاملددددددة
 ىإدراكدده لهددا، وهددذا مددا دعدد تددرتبط الحالددة الصددحية للفددرد بمددديا لددذ  .(1 )المددرض

إلددي القددول بددأن هندداا ثددالث محكددات طبيددة تقليديددة تحدددد المددرض، " أوبددرى لددويس"
لتدددي تعبدددر عدددن طبيعدددة وهدددي ا)يدددأتي علدددي رأسدددها خبدددرة الشدددخص المدددريض نفسددده 

، واكتشافه لبعض االضطرابات في وظيفة الجسم، وفدي نهايتهدا (المجتمع والثقافة
وهدي المسدتمدة مدن الطدب وخاصدة ) ياألعراض التي تتوافدق مدع الدنمط اإلكلينيكد

، لذا يعد المرض ظداهرة مدن صدنع المجتمدع، ومدركة تعكدس (نظرية تنميط المرض
 :يوضحه الجدول التاليبعدد مرضي ا يلي بيان وفيم (5 ) .طبيعة الثقافة السائدة
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)٢1) 

العامة الخارجية واالستقبال بالمستشفيات العيادات  عدد مرضي (16)جدول رقم 
 .(. ).6112والتخصصية

 ن  في سوهاجالمترددو  المرضى الجمهورية مستوى علي ن و المتردد ىالمرض 
 المستشفيات  نوع العيادة

 العامة
المستشفيات 
 التخصصية

المستشفيات  يات العامةالمستشف
 التخصصية

 6 3 .3  .61     61  1     1 3 35 خارجية
 .516   11511  . . .   ... .6  استقبال
 ..36.3 3.6..31 6.15.3   3 1 6315 جملة
  ..3.63 5.15 613 المجموع

 6 31.63  .   1 . عدد السكان

 %6.7 في مصر عدد المترددين إلي اإلجمالينسبة المترددين في سوهاج 

عدد المترددين علي  إلي اإلجمالينسبة المترددين علي المستشفيات العامة في سوهاج 
 المستشفيات العامة في مصر

7.6% 

عدد المترددين  إلي اإلجمالينسبة المترددين علي المستشفيات التخصصية في سوهاج 
 علي المستشفيات التخصصية في مصر

6.3% 

 %3.6 عدد سكان مصر إجماليي نسبة عدد سكان سوهاج إل

 %23.9 عدد سكان سوهاج إلي إجماليفي سوهاج  المرضىنسبة عدد 

 %77.3 عدد السكان إلي إجماليفي مصر  المرضىعدد  إجمالينسبة 

 عدد المترددين في سوهاج نسبة= المترددين في الدولة /  11 *المترددين في سوهاج 

المترددين علي  المرضىاع عدد نات الجدول السابق إلي ارتفاتشير بي
الجمهورية بشكل  مستوى عيادات واستقبال المستشفيات العامة والتخصصي علي 

من %(  9..)محافظة سوهاج بشكل خاص، ليصل إلي  مستوى عام، وعلي 
نسمة، مقارنًة  6 31.63نسمة من   ..3.63عدد السكان سوهاج بواقع 
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)٢6) 

مهورية التي تصل إلي الج مستوى المترددين علي  ىبنسبة عدد المرض
  .   1 .نسمة من  5.15 613من جملة عدد السكان بواقع %( 6693)

 .نسمة
المترددين علي العيادات الخارجية  المرضىنسبة عدد حيث جاءت 

م في محافظة سوهاج، 6 1  لعام واالستقبال بالمستشفيات العامة والتخصصية
خارجية واالستقبال المترددين علي العيادات ال المرضىتفوق نسبة عدد 

المترددين في  المرضىبالمستشفيات العامة والتخصصية، حيث بلغت نسبة 
الجمهورية  مستوى العام للمترددين علي  جماليمحافظة سوهاج إلي اإل

(196)%. 
قد بلغت نسبتهم لمترددين علي المستشفيات العامة في سوهاج فالبنسبة ل

ي المستشفيات العامة في مصر، عدد المترددين علمن  جمالياإلإلي %(  69)
بينما بلغت نسبة المترددين علي المستشفيات التخصصية في سوهاج إلي 

، في %(93 )عدد المترددين علي المستشفيات التخصصية في مصر  إجمالي
عدد سكان الجمهورية  إجماليإلي  سوهاجمحافظة بلغت نسبة عدد سكان  حين
 %( )وزيادة  ،المرض المترددين عدد %( 9 )، أي ما يقدر بزيادة %( 9.)

في نسبة عدد المترددين علي العيادات واالستقبال بالمستشفيات العامة، ونقص 
في نسبة عدد المترددين علي العيادات واالستقبال بالمستشفيات %( .9 )
هذا باإلضافة إلي الحاالت التي لم تدون أو التي لجأت إلي . تخصصيةال

طبيب أو إلى العيادات الخاصة أو إلى الطب الصيدليات بدون استشارة ال
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 .الشعبي
في  ىقبال لدي المرضإأن هناا : ويؤكد هذا علي عدة مؤشرات منها 

محافظة سوهاج علي تلقي الخدمات والرعاية الصحية في العيادات الخارجية 
واالستقبال بالمستشفيات العامة والتخصصية، وأن تدنيي الخدمات والرعاية 

 إجماليمقارنة ب ىفظة سوهاج تبعه زيادة في عدد المرضالصحية في محا
ية، وإضافة إلي إنخفاض الدخل الجمهور  مستوى العام المترددين علي  المرضى

وانتشار الفقر لدي سكان محافظة سوهاج مقارنًة بسكان الجمهورية، منعهم من 
  .خاصةالعيادات التلقي الرعاية والخدمة الصحية في 
اا تدني في المستوى الصحي لألسر في ويتضح مما سبق أن هن

، وان الحكومي على الصحة اإلنفاقنسبة محافظة سوهاج، وكذلك تدني في 
 اإلنفاقخصخصة قطاع الصحة، نتيجة النخفاض  في تزايد مستمرهناا 

وتدهور  التأمين الصحي للمواطنين، الحكومي على قطاع الصحة، وسوء تغطية
مما  ة؛المستشفيات والوحدات الصحية العامجودة الخدمات الصحية المقدمة من 

الصحي من  اإلنفاق انتقل حيث األسر، أعباء زيادة على يؤثر بشكل مباشر
عن  ورضائهم المواطنين كاهل األسر، وذلك لعدم ثقة الحكومة إلى كاهل علي

بما في ذلك - الصحة وزارة المدعومة التي تقدمها منشآت أو الخدمات المجانية
 حسب والخاصة األهلية القطاعات خدمات إلى يلجأون  يجعلهم مما -الدواء
الذي يعد  ضرورة من ضروريات -يعد الحصول على الدواء لذا  .المالية قدراتهم
فبدونه تتغلب األمراض عليها، المصرية،   األسرةعبئا أساسيا على  -الحياة
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 .وتكثر وتتضاعف كالمها ومعاناتها البدنية والنفسية
ا فددي ؛ فددإن األمددر يتطلددب أن نفكددر بأسدداليب أكثددر ابتكددارً علددي ذلددك وبندداءً 

كيفيددة اسددتنباا طددرق مختلفددة السددتمرار تقددديم الرعايددة الصددحية للمددواطنين، بجددودة 
عالية، وتطوير دور وزارة الصحة والسكان ليتوافق مع المجتمع بتغيراته السياسية 

 .واالجتماعية ةواالقتصادي
 الفصل الثاني هوامش

                                        

نشرة  .في ظل األزمة ةالتنمية البشري: في. ةاألمن الدوائي في ظل األزم :دانا عبد الرحيم ( )
 ،التخطيط والتعاون الدوليهيئة  ، سوريا،األول النوعي العدد ،التخطيط والتعاون الدولي

 ..ص ،  1 نيسان
دراسة قضايا الرعاية الصحية بالتطبيق علي قطاع : الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ( )

 .1، ص . 1 القاهرة، مايو. الدواء في مصر
(3) United States Agency for International Development: National health 
accounts 2007/2008: Egypt report, September 2010, pp.24-
29.www.healthsystems2020.org. 

 .1 1 ، فبراير . ، مقال علي االنترنت. فوائد فحص ما قبل الزواج : كالء صبح (3)
.https://mawdoo3.com 

 المركزي للتعبئة القاهرة، الجهاز. 5 1 أرقام  في مصر كتيب: وزارة الصحة والسكان (.)
 .53 -13 ، ص 5 1  ،اإلحصاءو 

فرنسا، . 116 التقرير الخاص بالصحة في العالم  -العمل من اجل الصحة: لي -جونغ ووا (6)
 . ، ص116 منظمة الصحة العالمية، 

نسرين البغدادي : في. مؤشرات الحالة الصحية واإلنفاق الصحي في المصري : عماد شلبي(1)



 .حالة سوهاج -مؤشرات الوضع الصحي يف مصر : الفصل الثاني

 

)6١) 

                                                                                                     

ل للمجتمع المصري، القاهرة، المركز القومي المسح االجتماعي الشام. مجلد الصحة( : مشرفا)
 .  -1 ، ص ص 6 1 للبحوث االجتماعية والجنائية، 

نسرين البغدادي : في. مؤشرات الحالة الصحية واإلنفاق الصحي في المصري : عماد شلبي(5)
 .  ، ص مرجع سابق. مجلد الصحة( : مشرفا)

 ، القاهرة،الثالث اإلصدار ،والمعلومات سلسلة أوراق الحقائق .الصحة: نورهان شريف وكخرون  (.)
  ..- ، ص ص6 1 واالجتماعية،  االقتصادية للحقوق  المصري  المركز
 ... مرجع سابق، ص . 5 1 أرقام  في مصر كتيب: وزارة الصحة والسكان (1 )
  ..مرجع سابق، ص .الصحة: نورهان شريف وكخرون  (  )
 .65 المرجع السابق، ص . 5 1 أرقام  في مصر كتيب: وزارة الصحة والسكان (  )
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 : تمهيد 
نشأت سوسيولوجيا الفعل كطرح مناقض لذلك الخطاب 

أوجست "الشمولي الذي قدمه رواد علم االجتماع الكالسيكي من 
. في دراسة المجتمعات" إميل دوركايم"إلي" كارل ماركس"إلي " كونت

ار علي أن النقطة األساسية إذ تجمع الدراسات الواردة في هذا اإلط
تمثلهم المجتمع علي أنه موجود : التي يتفق حولها كل هؤالء هي
تلتقي في طابعها   -علي اختالفها-كلي، ومن ثم كانت مقارباتهم 

وإذ كان لهذه النظريات جذور معرفية تتمثل  .الماكروسوسيولوجي
عي، أساسا في التيارات الفلسفية الشمولية، وأهمها التيار الوض

ومرتكزات ميدانية تتمثل أساسا في التحوالت الكبرى التي عرفتها 
أوروبا عقب الثورة الصناعية، فان سوسيولوجيا الفعل قامت علي 

  ( ).أسس فلسفية أكثر إيمانا باإلنسان كموجود وكقيمة
في تناولها لثقافة استهالك الدواء  وبناًء عليه، تنطلق الدراسة

مضمون  الذي يؤكد علي أن ( )"عبد هللاجميل حفظ هللا "من تصور 
علم االجتماع يشير إلى أن العالم االجتماعي قد  ما بعد الحداثة في

وكل . ما يستلزم تغير في أساليب وكيفية دراسته ،تغيرًا جذرياً ر تغي
لمحاولة فهم  ،تنعكس في بناء النظرية االجتماعية هذه الجوانب

وكان مدخلي البنية والفعل  .االجتماعي والتحكم بها عناصر التحول
  .النظرية وتوجيه، ومحاوالت السيطرة ،البناء حجرا الزاوية لهذا

اتخذت من الفعل أو البناء، نقطة بدء للتفكير التي النظرية ف
 ،البدء إلى مدارس واتجاهات متعددة تميزت حسب نقطة ،النظري 

منهما  واألهمية التي تعطيها ألي تختلف فيما بينها من حيث المكانة
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اهتماما قويًا بالفعل في  أبدت ،فاالتجاهات التفسيرية. في تحليالتها
بوصفهم فاعلين  ونظرت إلى البشر. مقابل اهتمام متواضع بالبناء

 التي ،هادفين على وعي بذواتهم ولديهم أسباب ومبررات ألفعالهم
فهذه  لذلك. تشكل الوجود االجتماعي الذي يعيش فيه الفاعلين

 محدودة التالؤم مع القضايا التي تشغل حيزًا كبيرًا مناالتجاهات 
اهتمام االتجاهات البنائية، مثل مشكالت القهر والقوة والتنظيم 

 .بمستوياته الكبرى  االجتماعي

يرًا من االهتمام تجاهات البنائية قدرًا كباال أبدت وفي المقابل
علين بأنهم متواضعًا بالفعل، فهي تنظر للفا واهتماماً بتفسير البناء، 

هذا االتجاه يفرض  فالبناء بنظر. ألعوبة في يد القوى البنائية
ويفرض نفسه على الفاعلين ، استمرارية وجوده بموجب قوانينه

.ويستوعبهم كلياً 
( ) 

وفي ضوء ذلك تتناول الدراسة ثقافة االستهالك الرشيد في 
وعي فاعلين هادفين على ضوء نظريات الفعل، إيمانًا منا بأن األسر 

ثقافة استهالكهم تشكل  التي ،بذاتهم ولديهم أسباب ومبررات ألفعالهم
 .الرشيد للدواء
تتناول الثقافة االستهالكية للدواء في ضوء نظريات  بينما

إيمانًا منا بأن هذه الثقافة نشأت نتيجة لرغبة المجتمع  البنية،
 الكالستهتوسيع دائرة اإلنتاج وتعميم ثقافة التعطش الرأسمالي في 

وذلك  أدوية وأعشاب ومستحضرات تجميل،كل ما هو معروض من 
بتعليم األسر سلوكيات استهالكية للقضاء علي الفائض وخلق 
حاجات استهالكية جديدة من خالل وسائل اإلعالم لضمان 
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 .استمرارية وجوده
أهم  في هذا الفصل وفي ضوء ذلك سيعرض الباحث

في ضوء ، استهالك الدواءرية التي تناولت ثقافة االتجاهات النظ
 :اآلتي علي النحو، نظرية البنية والفعل

 :ثقافة استهالك الدواء في ضوء نظريات الفعل -أولا 
 ووعيه الفردمعرفة عن  (*)"ثقافة استهالك للدواء" ر  بعت  

أدوية وأعشاب  بما يستخدمه من ختلفةم مصادر نالمكتسب م
صحية وبيولوجية وخدمات وطرق وأساليب عالجية إلشباع حاجات 

واجتماعية وثقافية ونفسية مع مراعاة الجوانب النسبية المرتبطة 
بالمكان والزمان واإلطار القيمى والثقافي الخاص بكل أسرة، والتي 

تعد أهم القضايا النظرية التي سوف تنطلق  تتجلى في ثالث مراحل
 :، وهي كالتاليمنهم الدراسة الراهنة

ما قبل العملية االستهالكية وتتمثل في  وهي مرحلة: المرحلة األولي -
 .العالجأساليب 

وهي مرحلة االستهالك الفعلي، وتتمثل في المعرفة : المرحلة الثانية -
 .الدوائية ومصادرها

وهي مرحلة ما بعد االستهالك وتتمثل في الثقافة : المرحلة الثالثة -
الفهم الدوائية واالستخدام األمثل للدواء والممارسة العالجية نتيجة 

 .واالقتناع
بعض عند النظرية الباحث للرؤي عرض وفي ضوء ذلك، ي

تشكل ثقافة الثالثة التي  بالقضايا النظرية العلماء فيما يتعلق
 :استهالك الدواء في ضوء نظريات الفعل، وهي كالتالي
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 :املعتقدات الثقافية وأساليب العالج -1

 علمية قضية مجرد ليس ،العالجأساليب  بدراسة االهتمام إن

 عندها، التوقف تستحق مجتمعية قضية أيضا لكنه تستحق االهتمام

 قدفل. والثقافات المجتمعات من العديد محط اهتمام أصبحت ألنها

 الطب وبين بينه الصراع أن الشعبي الطب في الحديثة الدراسات أثبتت

 في العلمية نجازاتاإل من بالرغم يتوقف لم متصل صراع هو الحديث،
 ( ).الحديث العلمي الطب مجال

 وفي المجتمعات كل في كبيراً  دوياً  الشعبي الطبفقد أحدث  لذا

 من الكثير وأصبح، األخيرة السنوات في والثقافات األوساط مختلف

 وهذاالحديث،  العلمي الطب على الشعبي الطب يفضلون  المرضى

 مرة القديمة والطبية االجتماعية بنظمهم المجتمعات اهتمام إلى يرجع

 الجانبية ثارلآل ونظرا مقوماتها، أهم الشعبي الطب يشكل والتي ،أخرى 

 الذي األمر ؛اآلثار هذه من الناس وخوف، الحديث الطب يتركها التي

 في الناس فشل أن كما. عامة والناس خاص بوجه المرضى أقلق

 الحديث الطب خالل من ألمراضهم المطلوب العالج على الحصول

.للعالج بديلة لأشكا عن يبحثون جعلهم 
( )  

إضافًة إلى إرجاع بعض المرضى أسباب بعض أمراضهم 
إلى عوامل ترتبط باإلطار االجتماعي والثقافي والقيمي لمجتمعاتهم، 
يكون العالج الشعبي بالنسبة لهم أنسب من العالج الطبي الحديث، 
وفي ضوء ذلك تعرض الدراسة لبعض اآلراء النظرية لبعض العلماء 

ق بكيفية نشأة أساليب العالج، والعوامل الموجهة الختيار فيما يتعل
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 : وهي كالتالي. أساليب العالج، ومصادر معرفة تلك األساليب
  :وليم مسنرعند الطرق الشعبية  -أ

أفكاره في " William Graham Sumner" "سمنر" صاغ
ومؤلفه الذي نشر بعد وفاته . م091 مؤلفه الطرق الشعبية 

بعنوان علم المجتمع، حيث " كيلر.ح.ألبرت"تباعه باالشتراك مع أحد أ
 (1) .ع رضت فيه معظم أفكاره التي تضمنها مؤلفه الطرق الشعبية

النشأة األولى للطرق الشعبية أو العادات " سمنر" يرجعوفيه 
االجتماعية التي تقترب في معناها كثيرًا من الثقافة؛ بل إنها تكون 

اجات الضرورية الحيوية التي المحتوى األساسي للثقافة، إلي الح
 . تتطلب اإلرضاء واإلشباع

لكي يتم إرضاء الحاجات الضرورية، البد من  سمنرورأي 
قيام الناس أفراًدا وجماعات بأفعال أو طرق أو أساليب مختلفة من 

وأثناء هذه المحاوالت عن . النشاط يغلب عليها المحاولة والعشوائية
س أن هناك طرقا ناجحة صائبة طريق التجربة والخطأ يكتشف النا

ومفيدة، وطرقا فاشلة وغير صائبة وضارة، وبطبيعة الحال يستبعدون 
الطرق واألساليب التي أخفقت في إرضاء حاجاتهم، أو التي سببت 

 ( ).لهم آالما وأضرارا تؤثر في رفاهيتهم وسعادتهم
ما  ومن البديهي أن الناس عندما يتبين لهم صالحية أسلوب

ريقة ما من طرق السلوك في إرضاء حاجاتهم فإنهم أو قيمة ط
يرغبونها ويكررونها في كل مناسبة تتطلبها ويتمسكون بها مع مرور 
الزمن، وبذلك تتبلور وتصبح عادة اجتماعية يتعارف الناس عليها 
ويعملون أيضا علي نقلها أفقيا في الجيل الواحد ورأسيا إلى األجيال 
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ليد تحرص عليها الجماعة وتحترمها، المتعاقبة في شكل أعراف وتقا
فما دامت قد أصبحت ضرورية لسالمة البناء االجتماعي ولرفاهية 
الجماعة فهي تمثل التصرفات الصحيحة، والصائبة والسلوك المتسم 

 .( )بالصواب والخير والحكمة
ن الطرق الشعبية بكل فروعها من إوبناًء علي ما سبق، ف

تمد أصولها وتشتق وجودها من أعراف وتقاليد وآداب وسلوك تس
التجربة االجتماعية للناس من تفاعلهم وتعاملهم بعضهم مع بعض 

 .في حياتهم االجتماعية المشتركة
العادات االجتماعية أو الطرق الشعبية تنبثق عن  كانتولما 

حاجات الناس الطبيعية الحيوية؛ فإن العلماء يميزونها دائما بأنها 
الجماعة بصورة غير واعية وغير مقصودة تلقائية تتكون في داخل 

 ةودون تأمل أو هدف منطقي، وذلك الن أساسها المحاولة العشوائي
فهي تمثل ضرورة . والتجربة والخطأ في إشباع الحاجات الطبيعية

اجتماعية تلقائية وظاهرة جوهرية لمعيشة الناس بعضهم مع بعض إذ 
ليهم معامالتهم تربطهم بالحاضر وتلقنهم تجربة الماضي وتسهل ع

 .(0)المتبادلة
مدخر من " رصيد"وهكذا ينشأ كٌل منا فيجد نفسه أمام 

فالعادات . التي ارتضتها جماعته واتفقت عليها العادات االجتماعية
إًذا سابقة علي الفرد كما أنها ليست من خلق تفكيره الهادف لها بل 

الفرد دون  تنبثق من المحاولة والخطأ وتنمو مع التجربة فيسير وفقها
وعي منه أو تفكير منطقي، إذا يري نفسه ملزما بمراعاتها حتى 
يجاري ويطابق من يعيش بينهم وينسجم معهم، فهو في الحقيقة 
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مضطر بل منساق بشكل يكاد يكون سحريا إلي أن يصب قوالب 
سلوكه، ويشكل أعماله وفقا لها، دون أن يخطر بباله أن يتدخل فيها 

 .طويرهاأو يحاول تعديلها وت
فإن العالج يعد من أهم الحاجات ، وفي ضوء ما سبق
اإلرضاء واإلشباع، ولكي يتم العالج؛  الضرورية الحيوية التي تتطلب

فالبد من قيام األسر أفرادًا وجماعات بأفعال أو طرق أو أساليب 
 مختلفة من العالج يغلب عليها المحاولة والعشوائية، تتمثل في

إضافة إلي أن . ي أو الشعبي والتداوى الذاتيأساليب العالج التقليد
عندما يتبين لهم صالحية أسلوب ما أو قيمة طريقة ما من األسر 

طرق العالج في إرضاء حاجاتهم أو تحقيق الشفاء، فإنهم يرغبونها 
 .ويكررونها في كل مناسبة تتطلبها ويتمسكون بها مع مرور الزمن

ي الممارسات أن تلك المحاوالت ف" سمنر"ومن هنا يري 
والسلوكيات التي حققت نجاحًا وإشباعًا لحاجات ورغبات المجتمع 

الشعبية " االجتماعية بالعادات"عنده  هي التي بدأت بتكوين ما يعرف
التي تعارف عليها المجتمع، ومن ثم يعمل علي تأصيلها وتثبيتها 
اجتماعيًا ثم نقلها الي االجيال القادمة في صورة عادات واعراف 

اليد يتعامل معها اعضاء المجتمع بقدر من التقدير واالحترام وتق
 .واألعتزاز بهذا التراث في الوقت نفسه

ولهذا فقد جاءت كثير من المتعتقدات والممارسات الخرافية 
لعالج األمراض التي تصيب اإلنسان وكيفية تحقيق شفائه منها 

يها، نتيجة لوجود تراث ومصادر شعبية يمكن للناس االعتماد عل
ويوكلون بها إلي أشخاص يطلق عليهم أهل الطب أو الطبيب 
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الشعبي؛ نظرًا لما يتمتعون به من خصائص وسمات فريدة جعلت 
ممارستهم للطب الشعبي القائم علي مجرد الممارسات السحرية 
والخرافية امرا مقبواًل، مع تقبل بقية أفراد المجتمع للطرق العالجية 

ي تفسيرها ألسباب المرض وفقًا للمعتقدات القديمة، والتي استندت ف
الشعبية إلي تفسيرات واقعية تارة وتفسيرات غيبية فوق طبيعية تارة 

 .   (9 )أخري 
 :ماكس فيربعند  أمناط الفعل االجتماعي  -ب

 األساسيأن الموضوع ( Max Weber)فيبر  ماكسيرى  
 علم وفي ضوء ذلك عرف فيبرلعلم االجتماع هو الفعل االجتماعي، 

ذلك العلم الذي يحاول أن يجد فهماً تفسيريا للفعل  :االجتماع بأنه
من أجل الوصول إلى تفسير علمي لمجرى هذا الفعل  االجتماعي

يضفي عليه  إنسانيوعرف الفعل االجتماعي بأنه سلوك  .وآثاره
 (  ) .الفاعل معنى ذاتيًا سواء كان هذا المعنى واضحًا أم كامناً 

جتماعيًا عندما يرتبط معناه ا يصبح ان الفعلوبناء عليه ف
ولكي ، ويكون موجهًا نـحو سلوكهم اآلخرين األفرادالذاتي بسلوك 
البد من فهم معناه على مستويين، مستوى  االجتماعينفهم الفعل 

معنى الفعل من وجهة نظر الفرد نفسه، ومستوى معناه بين جماعات 
 (  ) .األفراد

البد من النظر إلى ( يالمستوى الفرد) األول المستوى ففي 
 ألفعالهدوافع الفرد ونواياه واهتماماته والمعاني الذاتية التي يعطيها 

 .والتي تكمن خلف سلوكه
البد من النظر إلى ( المستوى الجمعي)المستوى الثاني  وفي
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واالهتمامات التي تكمن وراء سلوك  واألسبابالنوايا والدوافع 
 .الجماعة

، إلى أربعة أنماط االجتماعيعل قسم فيبر الفوفي ضوء ذلك 

 :هي(  )
 فيه الفاعلون غاياتهم  يختارالذي الفعل : عملياً  الفعل الرشيد

 .بطريقة محسوبة ووسائل تحقيقها

  ًأي أّن الفاعل يحتكم عند اختياره لمسار الفعل  :الفعل الرشيد قيميا
 .إلى قيمة اجتماعية موجهة

  العاطفية أو الوجدانية يتحدد بالحالة  الذي الفعل: العاطفيالفعل
 .للفاعلين

 هو ذلك الفعل الذي تمليه التقاليد والعادات : التقليدي الفعل
الجمعية والمعتقدات التي يتم اكتسابها من خالل عملية التطبيع 

  .االجتماعي

وباختصار صنف فيبر الفعل كما يحدده العقل، والقيم، و 
قصد فيبر من تنميطه وقد ، أو بمزيج من بعضهم والتقاليـد، العاطفة،

 .وغير الرشيد للفعل أن يشمل مدى يراوح بين الرشيد

في ضوء الدراسة  "ربلفي"يمكن االستفادة من أنماط الفعل و
 :من خالل ،الراهنة

، ويمكن أن يفسر أن الفعل هو الذي يحكم سلوك اإلنسان
أسر فهناك االختالف في نوعية الحياة التي تعيشها األسر، واقع 
قرارات مبنية  أفعالها مبنية على قرارات عاطفية وأخرى  هاأفعال

 .عقالنية
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 غاياتهم مرضييختار ال :عمليا الفعل الرشيدمن خالل ف 
، بطريقة محسوبة( األدوية وأساليب العالج) ووسائل تحقيقها (الشفاء)

منبثقة من العقالنية التي تقتضي الذهاب إلي الطبيب المتخصص 
ع المرض وأسبابه وطرق عالجه في حالة المرض، لمعرفة نو 

واألدوية المناسبة والفحوصات والتحاليل واالشعات المطلوبة لذلك، 
ختيار العقالني الرشيد من المريض أن يختار وبناء عليه يتطلب اال

طبيب مواكب لمستجدات الطب الحديث، المعتمد علي التقنيات 
يقة التشخيصية في جمع وقياس الحقائق العالجية، ال علي الطر 

 .التقليدية المعتمدة علي االستماع ألعراض المريض
وذلك للتعرف علي العمليات الفسيولوجية بشكل قاطع  

بواسطة اختبارات الدم وأشعة إكس واألشعة المقطعية وفحوصات 
ومن هنا يستطيع . أخري تجري في عيادات ومختبرات متخصصة

ية للصحة المريض معرفة حالته الصحية من خالل التعريفات الرقم
وكيميائية حيوية مثل تستند علي عوامل متغيرة فيزيقية  والمرض التي

الوزن والطول والمحيط وعد الدم ومستوي الهيموجلوبين في الدم 
ومستوي الذوائب الكهربائية أو الهرمونات وضغط الدم وحالة القلب 
والحالة النفسية وحجم القلب وحدة اإلبصار، وقياس كل من هذه 

فالفرد يكون طبيعيًا وسليمًا إذا كان في داخل المدي  العوامل،
بينما إذا كان أدني أو أعلي لقياس كل منهم، ( القيمة الطبيعية)الرقمي

من هذا المدي يكون الفرد غير طبيعي، ويشير إلي وجود المرض 
كانحراف عن هذه القيمة الطبيعية المصاحب بالحالة الالسوية في 

 أي كالم وبالتالي فإن. (  )أو األنظمةوظيفة وبناء أعضاء الجسم 
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 التي المعرفة مدى عن معّبراً  يكون  ورشيد عقالني سلوك أو

 في يتصّرف أو يتكّلم عنه الذي الموضوع حول الفرد يمتلكها

 .إطاره
 غاياتهم مرضييختار ال :الفعل الرشيد قيميامن خالل بينما 

رشيدة بطريقة ( األدوية وأساليب العالج) ووسائل تحقيقها (الشفاء)
بناًء علي القيمة االجتماعية، فالبرغم من أنها توصف بالرشد إال إنها 
تخضع للقيم االجتماعية الموجهة من قبل اآلخرين، وعلي غرار ذلك 
يختار بعض المرضي أو االسوياء أساليب العالج أو االطباء أو 
المعالجين أو العيادات أو المستشفيات أو المختبرات أو معامل 

بناًء علي القيمة االجتماعية التي سوف األدوية تحاليل واألشعة أو ال
يحققها الفرد من إتباع اسلوب عالج معين أو زيارة طبيب خاص أو 
معمل مشهور، فهو يختار بشكل عقالني في ضوء القيمة 
االجتماعية التي سوف يحصل عليها، كابراز المكانة االجتماعية أو 

ي الثقافي أو المستوي الطبقي الذي الوضع االجتماعي أو المستو 
ينتمي اليه، ويتضح ذلك إذا سألت أحد هؤالء الذين يختارون علي 

أنا ولد فالن اروح "، تجده يجيبك ب الفعل الرشيد قيمياأساس 
 .....".كذا

وبعض أساليب العالج  تحددإال أن هناك بعض المرضي ت
كبسوالت أو كالحقن أو ال)وطرق استخدامها ( كالمنشطات)األدوية 

( األقراص أو التحاميل أو المراهم أو اللصقات أو الشراب أو القطرات
لديهم بناًء علي العاطفة، وليست علي معدل االستفادة والتركيز، 
فبعض المرضي لديها خوف من الحقن ويفضلون األقراص عليها؛ 
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بالرغم من سرعة مفعول الحقن، وتعدد أضرار األقراص علي المعدة، 
تفضيل بعض األسر ألنواع معينه من األدوية نتيجة لالفة إضافًة 

 .وليس لسرعة مفعولها، وخاصة أدوية األطفال
: من التفسيرات الثقافية للمرضالتقليدي الفعل بينما يتضح 

أسبابه وعالجه، فنجد بعض المرضي يرجعون أسباب المرض إلي 
لسائدة في ذلك الثقافية اوالمعتقدات  اداتالتقاليد والع عليهم تمليه ما

المجتمع الذي ظهر فيه المرض، فالمرض نفسه أو أعراضه قد يفسر 
بشكل مختلف تمامًا بواسطة اثنين من المرضي ذوي ثقافات مختلفة، 
وأن هذا التفسير سوف يتأثر بسلوكهم التالي للمرض وبأنواع العالج 
الذي سوف يلجأون إليه، ومن ثم فإن هذه التفسيرات الثقافية للمرض 
قد تتعارض مع التفسيرات العلمية، كما أنها قد تتناقض مع الوسائل 
العالجية للطب الحديث، وترفض االنتفاع من الخدمة الصحية التي 

 .  يوفرها
 :أالن واردعن  القيم املوجهة للممارسات االستهالكية  -ج

عن  تهمقدمفي  "Alan Warde"" وارد أالن" قدم
ارا تحليليًا حول سلوك الناس إط" .م009  سوسيولوجيا االستهالك"

بالكشف عن القيم االجتماعية  في العملية االستهالكية، فقد أهتم
توجه الممارسات و تحكم  والتي ،المتضمنة في عملية االستهالك

انتهي إلي االستهالكية، واختيارات أو تفضيالت المستهلكين، و 
 .هويةفي قيم التبادل وقيم االستخدام وقيم التحقق من ال تحديدها

نه بالرغم مما يتمتع به المستهلك من حرية في أأكد علي  فقد
رس بعض المتغيرات االجتماعية التي تما هناك اختياراته؛ إال أن
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: تأثيراتها علي هذه االختيارات؛ بل وتتدخل حتى في توجيهها، منها
. اعات المرجعية والقيم االجتماعية، والعادات والتقاليد وغيرهاالجم

، باطًا بتحليالت التغير االجتماعيون االستهالك أكثر ارتومن ثم يك
، ومرتبطًا أيضا بالوسائل التي من حيث مصادره ومستوياته ونتائجه

به  ن مو و يعبر بها أعضاء وجماعات المجتمع عن مقاصدهم فيما يق
يحتاجون تهم للسلع والمنتجات التي اختيار امن ممارسات استهالكية و 

 (  ) .ةإليها في حياتهم اليومي
وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن االستهالك في المجتمعات 
المعاصرة أصبح له دور هام في تشكيل الهوية االجتماعية 

فضاًل عن دوره في تغيير السلوك االجتماعي ونتائجه . وتحديدها
ويكون هذا أكثر وضوحًا من خالل . بالنسبة للمستهلك والمحيطين به

لتي تكون متضمنة في عملية النظر إلي القيم االجتماعية ا
االستهالك، وما لها من رموز ال تتضمن اإلشارة إلي السلع 
والمنتجات واستخداماتها فقط، بل تهدف إلي التعبير عن الخصائص 
الشخصية للمستهلك، وانتماءاته الثقافية واالجتماعية التي ترتبط 

 .  باألسرة، والطبقة، والمجتمع المحلي
إلى االستهالك على أنه طريقة " دن وار أال"وبهذا ينظر 

تتضمن التعبير عن الذات االجتماعية، وعن االنتماءات لآلخرين، 
فالفرد يستهلك بهدف تحقيق هويته الشخصية، فضال عن محاولة 

 (1 ) .إرضاء العديد من مقاصد الجماعات المرجعية له
هناك عوامل تحكم  علي أن " وارد أالن"؛ يؤكد عليه وبناءً 
تتمثل  ،يارات وتفضيالت األفراد ألساليب العالج واألدويةوتوجه اخت
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اعات الجمو  قيم التبادل وقيم االستخدام وقيم التحقق من الهوية، في
ن أال"وبالتالي يرجع . المرجعية والقيم االجتماعية، والعادات والتقاليد

عوامل التحكم وتوجيه االختيارات إلي بعض ابعاد نوعية الحياة  "وارد
؛ وخاصة بعد (  ) Schalock) ) ة التي ذهب إليها شالوكالثماني

 والجوانب الحميمة، الصداقة شملوالذي ي: األشخاص بين العالقات
 االجتماعية والمساندة والتفاعل، والعالقات األسرية، الوجدانية،

 .التي تقدمها الجماعات المرجعية( العاطفية والمادية والمعلوماتية)
 والمكانة المادي، الوضع شملوالذي ي :اديةالم المعيشة نوعيةوبعد 

وبعد . الذي علي أساسه تتحق قيم الهوية واالقتصادية االجتماعية
 االختيارى عل والقدرة االستقاللية شملالذي يو : يةالذات محدداتال

التي منها قيم التبادل  والقيم الذات، واألهداف، وتوجيه الشخصي،
 يشملالذي و  :االجتماعي دماج اإلوبعد . واالستخدام وتحقيق الهوية

 العمل، والتكامل بيئة وخصائص والمكانة، االجتماعي القبول
 وبيئة التطوعي، والنشاط االجتماعي، والدور االجتماعية، والمشاركة
 .،وبالتالي يعبر البعد عن اإلنتماء لآلخرينالمسكن

وجه لتحكم وت "لشالوك"ومن هنا؛ جاءت أبعاد نوعية الحياة 
، فمن خالل "الن وارد"لدى  العالج والممارسة العالجيةأساليب 

الوضع المادي تتحقق قيمة التبادل، حيث تقتضي الخدمة الطبية أو 
الذهاب إلى الطبيب وشراء الدواء مبالغ مالية يتم تبادلها  بين 
المرضى واألطباء، وعلى أساس هذا التبادل يحصل المريض على 

ه الخدمة قد تختلف من طبيب إلي الخدمة المطلوبة إال أن قيمة هذ
أخر نظرًا للقيمة المالية لالستشارة أو الكشف أو لخبرة الطبيب، وهذا 
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التي تري أن البشر يتبادلون قيما  (  )"نظرية التبادل"ما ذهبت إليه 
في تفاعالتهم اليومية، وأن التبادل المستقر يستند إلي تساوي القيم 

 .نت قيما مادية أو معنويةالتي تشكل مضمون التبادل، سواء كا
التي ترتبط " الطبيعية"أما بالنسبة للقيمة االستخدامية 

باالستعمال النفعي لألدوية والمنتجات الطبية، وذلك للوصول إلي 
المنفعة المباشرة من االستخدام، حيث يكون االستخدام بغاية العالج 

فرد التي من خاللها يسعي ال: فقط، وهذا عكس قيمة تحقيق الهوية
خاصة في التداوي -ليس فقط الي العالج أو استهالك دواء معين

، بل يسعي إلي إظهار مكانته االجتماعية وهويته بما فيها -الذاتي
 .من مستوي مادي وثقافي وطبقي معبر عنه

هذا بالنسبة للقيم الموجهه للممارسات العالجية واالستهالكية 
عية التي يرتبط فيها الفرد لألدوية؛ أما بالنسبة لدور الجماعات المرج

بباقي األعضاء ويتأثر من خاللها بسلوك غيره ويرجع إليها لتقييم 
سلوكه، فهي تلعب دورا كبيرا في توجيه المريض نحو أسلوب عالج 
معين، حسب خبراتهم العالجية التي اكتسبوها من خالل تكرار 

رجوع األمراض عليهم، فهم قد يصفون الدواء ويتعاطون أدوية دون ال
التي -إلي الطبيب، فالجماعة المرجعية تقدم المساندة االجتماعية 

بما فيها من مساندة معلوماتية أو  –تعد أحد أهم ابعاد نوعية الحياة 
مادية أو وجدانية تعمل علي رفع الروح المعنوية للمريض، وتبصره 
بكيفية أستخدام األدوية الموصوفة له، وبالتالي تعد الجماعة 

والقيم االجتماعية من أهم المتغيرات التي توجه اختيارات  المرجعية
 . األفراد نحو أساليب العالج وبالتالي نحو الدواء
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 :الدخل واستهالك الدواء يف احلياة اليومية -2

 يعد الدخل أهم العوامل االقتصادية المؤثرة علي استهالك
العامة  ة الشرائيةالقو  يحددالدخل القومي فا وكيفًا، لسلع كمً ل األسر

المرتبات  المتمثل في -الدخل الفرديلمجموع السكان، بينما يحدد 
 اتجاه الفرد نحو الرفاهية -وعائدات االستثمار والمكافآت واألجور
وبالتالي نعتبر ، (األدوية) ونحو استهالك الكثير من السلع الصحية

العالقة قوية بين الدخل واالستهالك فكلما ازداد الدخل يزداد 
وفي ضوء ذلك تعرض الدراسة لبعض اآلراء النظرية  (0 ).الكاالسته

وهي  .لبعض العلماء فيما يتعلق بتأثير الدخل علي معدل االستهالك
 :كالتالي

 :ينزكعند جون مينارد  الدخل املطلقنظرية استهالك الدواء يف ضوء  -أ
أساسية  أن اإلنفاق االستهالكي يعتمد بصورة "كينز"يري 

يتجه للزيادة مع التالي فإن استهالك السلع وب. على مستوى الدخل
كل زيادة في الدخل، بحيث تكون زيادة االستهالك أقل من إجمالي 

 .(9 )دخارطالما أن هناك جزء من الدخل يوجه لإل ؛الزيادة في الدخل

في نظريته لالستهالك أن هناك عوامل " كنيز"لذا يفترض 
، تتمثل العوامل كاالستهال أنماطموضوعية وأخرى ذاتية تؤثر علي 

الموضوعية في هيكل توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع، 
والثروة التي يمتلكها  ادات اإلنفاق االستهالكي،، وعومستوي األسعار

فى الرغبة فى حب مثل ما العوامل الشخصية فهي تتأ .أفراد المجتمع
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 . والحرص والبخل واالحتياط للمستقبل والتبذير الظهور والكرم
أن هناك عوامل موضوعية وأخري ذاتية تؤثر وبالرغم من 

؛ إال أن كينز قد رأي أن أهم محددات االستهالك أنماطعلي 
االستهالك الكلي هي العوامل الموضوعية، وذلك باعتبار أن العوامل 

. يلغي بعضها البعض على المستوى الكلي -في رأيه–الشخصية 
لي االستهالك في المجتمع، وعند مناقشته أثر العوامل الموضوعية ع

وأن زيادة حجم . رأي أن أهم تلك العوامل مستوى الدخل المتاح
الدخل المتاح تؤدي إلي زيادة حجم االستهالك، بينما يؤدي انخفاض 

 .(  )حجم الدخل المتاح إلي انخفاض حجم االستهالك في المجتمع
 ى المدى القصيرعلاالستهالك أن التغير فى وبالرغم من 

رجع إلى تإال أن زيادة الميل لالستهالك ، إلى تغير فى الدخليرجع 
األكبر من دخلها  أن الجماعات الفقيرة التي تخصص الجزء

لالستهالك، وهذا ما يعنى ارتفاع الميل لالستهالك لدى الجماعات 
 .(  ) الجماعات الغنية الفقيرة عنه لدى

 :انفريدمعند نظرية الدخل الدائم استهالك الدواء يف ضوء  -ب
" ميلتون فريدمان"ترتبط فرضية الدخل الدائم باالقتصادي 

أن كاًل من الدخل : والتي بناها علي عدة أفتراضات من أهمها
وحسب ذلك التقسيم فإن  .واالستهالك يتكون من دخل دائم وعابر

بين الدخل الدائم  عالقة االستهالك هيو العالقة بين الدخل 
هالك ال يتأثر بالمتغيرات المفاجئة أن االست حيث. واالستهالك الدائم

 .وهو ما أسماه فريدمان بالدخل العابر أو االنتقالي ،في الدخل
وبالتالي فان استهالك األسر عبر الزمن إنما يتحدد وفقا 
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لمفهوم الدخل الدائم، ويعرف فريدمان الدخل الدائم بأنه ذلك الجزء 
المتوقع عبر المتوقع من الدخل الحالي الذي يساوي متوسط الدخل 

الزمن، ويمثل الحد األقصي الذي تنفقه األسر علي االستهالك مع 
بقاء ثروتها ثابتة دون تغيير، أي ان الدخل المتوقع هو العائد من 
الثروة مقدرًا بالقيمة الحالية للدخل المتوقع الذي تحصل األسرة عليه 

 .  (  )في المستقبل
على تصرفاتهم  ، مما يدلمستقلة تفضيالت المستهلكين وأن 

لموارد ، حيث يخصصون اإلى تعظيم المنفعة الرشيدة ويسعون 
حرص يالمستهلك ف. المتاحة لديهم لإلنفاق خالل فترة طويلة األجل

ثبات  على استقرار إنفاقه االستهالكي عبر الزمن، مما يدل على
 ترتيبات المستهلكين تكون  أنمستوى االستهالك لألفراد والعائالت، و 

ظروف عدم التأكد ، حيث إن روف التأكد أي الدخل الدائمابعة لظت
مما تدفعه  تدفع المستهلك لتكوين احتياطي لمواجه المستقبل

وجود عادات استهالكية من الصعب ر، هذا باالضافة الي لالدخا
متقاربتين، فاستهالك الفترة الحالية  التخلي عنها بين فترتين زمنيتين
 الماضية ترةمرتبط الى حد ما باستهالك الف

(  ). 
 :لياني وآندوجمودعند نظرية دورة احلياة استهالك الدواء يف ضوء  -ج

نظرية دورة الحياة (  01 )واندو (   0 )طرح مودجلياني 
األفراد يخططون لنمط استهالكي مستقر ثابت نسبيًا تفترض أن التي 

عبر فترة زمنية طويلة، وذلك بالطريقة التي تحقق لهم أفضل 
ثل خالل أو علي مدي حياتهم المتوقعة، وبالتالي استهالك أم

االستهالك يتأثر بعوامل نفسية خالفًا لعامل الدخل، فالمسـتهلك ف
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قراراته االستهالكية حسب توقعات دخله المستقبلي بحيث  يتخـذ
معيشة مستقر  يحاول المحافظة على نمط استهالكي أو مسـتوى 

لالستهالك يكون  لذا فإن الميل المتوسط. خالل سنوات حياته
 لتكوين سلة ادخار تساعده على منخفضًا خالل المراحل األولى

وطبقًا لهذه . (  ) التمتع والعيش برخاء حتى آخر مراحل الحياة
الفرضية، فإن استهالك الفرد في فترة حياته يعتمد علي قيد ميزانية 

 .       دورة حياته الذي يتضمن الدخل الحالي والدخل المتوقع
أنصار الفكر االقتصادي إلى أن االنسان  عليه؛ يذهب وبناءً 

يكون لديه ميل طبيعي نحو االستهالك، وأن ثمة ارتباطًا ما بين 
دخل األسرة واستهالك الدواء؛ حيث إنه كلما زاد دخل األسرة أدى 
إلى زيادة الرفاهية الصحية وبالتالي إلى زيادة استهالكها لألدوية، 

هو سلوك رشيد : ية استهالك الدواءوأن سلوك األسر بصدد عمل
ويبدو أكثر وضوًحا في . وعقالني يسعي إلى تعظيم الفائدة والمنفعة

القرارات التي تتخذذها األسرة ويكون لها طابع اقتصادي فيما يرتبط 
 .بعالج أحد أفرادها، وبتحديد ميزانية شهرية أو سنوية للعالج 

وعية وكمية األدوية أن قرارات األسرة فيما يتعلق بتحديد ن كما
هي قرارات ذاتية  -خاصًة في التداوي الذاتي–التي تستهلكها 

الدخل والمنفعة : مستقبلية تتحدد في ضوء بعض االعتبارات، منها
التي تعود عليها، وأذواقها وتفضيالتها الخاصة والمستقبلية عن أذواق 

ان وال يتحق ذلك إال إذا ك. اآلخرين، وأسعار المنتجات الدوائية
األسرة تمتلك السيادة في القرارات والرغبات التي تؤثر في تحديد 
نوعية وكمية األدوية والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل التي 
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 .(1 )سيقوم المنتج بتوفيرها باألسواق حسب الموارد المتاحة

 :التعليم وتشكيل املعرفة الدوائية -3

ها عملية التنمية يعد التعليم الركيزة األساسية التي تقوم علي
 ىبأبعادها المختلفة االجتماعية واالقتصادية والثقافية، فهو يهدف إل

إكساب الفرد عدد من المخرجات التعليمية، يأتي علي رأسها قدرات 
التفكير اإلبداعي وحل المشكالت، والمهارات الحياتية بأبعاده 

ر الجديد وأشكالها المختلفة، التي من شأنها أن تعين الفرد علي ابتكا
والتفاعل اإليجابي مع البيئة والمجتمع، وامتالك مفاتيح المعرفة 

وفي ضوء ذلك تعرض الدراسة لبعض اآلراء النظرية . (  )والدراية
لبعض العلماء فيما يتعلق بدور المستوي التعليمي في تشكيل المعرفة 

 :وهي كالتالي. الدوائية
 :يرياباولو فرعند التعليم واحلرية    -أ

ولو أن التعليم الذي يستهدف الحرية يركز علي يرى با
اإلدراك أكثر مما يركز علي نقل المعلومات، فمادة التعليم في هذا 
الحال تقف في وضع وسطي بين المتعلم والمعلم، فالعالقة الحوارية 
التي تنشأ بينهما تساعدهما علي الوعي بمادة التعليم وبذلك يصبح 

أسس فلسفته التعليمية علي عدة وعلي ضؤء ذلك . التعليم ممكناً 
 :(  )مبادئ، تمثلت في

 اتجاه مساعدة : التعليم ليس محايدًا؛ إنما يتخذ أحد االتجاهين
الناس علي التحرر من القهر، واتجاه إفقاد الناس حريتهم 
وإنسانيتهم، وترتيبًا علي ذلك ال يوجد شيء أسمه تعليم ذو قمة 
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ب علي باولو، الذي وهذا ليس شيء غري. حرة  أو تعليم نزيه
يهدف في فلسفة وتربيته للتحرر إلى إيقاظ وعي الناس 
بواقعهم، وإدراكهم له؛ ومن ثم مساعدتهم علي التحرر 

 .وأنسنتهم

  الناس أحرار في عالمهم ويتميزون بقدرتهم علي اإلبداع والتغيير
فيه وفي أنفسهم، وذلك ما أتيح لهم من قدرة علي التفكير 

والوعي به، ومن ثم فهم حاضرهم في  والتدبر في ماضيهم
 .وبالتالي يستطيعون التخطيط لمستقبلهم. ضوء ذلك

  ال يتم التغيير في البناء االجتماعي لصالح اإلنسان المقهور؛
إال من خالل أن يتعلم الكبار القراءة والكتابة، أو من خالل 
تغيير وعيهم بذواتهم كشخصيات، والخياران متالزمان والثاني 

علي األول، وإن كان الثاني أكثر عمقًا في بناء مترتب 
الشخصية وتنمية وعيها وتغييره، فالخيار الثاني يتمثل في 
تنظيم عملية تربوية تعليمية يتحول المشاركون فيها من أناس 
سلبييين مقهورين معزوليين إلي أناس متفاعلين، لديهم 

 .امكانيات التعلم معا والعمل مجتمعياً 

هي المبادئ التي يجب أن تقوم عليها أي وال شك أن هذه 
فلسفة تهدف إلي التعليم، حيث إن التعليم في أي مرحلة من المراحل 
يجب أن يعمل علي مساعدة الناس، وتوعيتهم وإيقاظ وعيهم ومحو 
أميتهم، وبالتالي سيساعدهم علي فهم واقعهم والعمل علي تغييره، وال 

لهادف الذي إذا ما تم بنجاح يأتي هذا إال من خالل الحوار الجدلي ا
استطاع أن يوقظ وعي األفراد، وذلك من خالل عملية متكاملة تبدأ 
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بتحديد األهداف ثم وضع الخبرات التعليمية الهادفة التي تكون نابعة 
 .من الواقع

وبالتالي يؤكد باولو علي أن تحرير اإلنسان هي أهم وظائف 
من الوصول إلي المعرفة  التعليم، حيث يرتبط تحرير اإلنسان بتمكينه

بصورة مستقلة، والتفاعل معها ونقدها، وتوظيفها في حل المشكالت 
بما يؤدي إلي الوعي المعرفي واالجتماعي  -اآلنية والمستقبلية –

 .   (0 )واإلنساني
ومن هنا يتضح  دور التعليم المبني علي القراءة والكتابة 

ألفراد من خالل والوعي في تشكيل المعرفة الدوائية لألسر، فا
المراحل التعليمية المختلفة التي يمرون بها يحصلون علي معلومات 
علمية عميقة حول األدوية وأنواعها ومكوناتها واستخداماتها وأثارها 

وغير ذلك من ... الجانبية، وتفاعلها مع بعضها وتفاعلها مع الغذاء،
ال  المعلومات المرتبطة باألدوية التي قد يستخدمها الفرد أو

يستخدمها، وأن تلك المعلومات ال فائدة منها أن لم تطبق في الحياة 
اليومية، فهي بمثابة الحلول العلمية والعملية التي تقي من األثار 
الجانبية لألدوية وتتصدي لالستخدام العشوائي لألدوية، وهذا ما 
ذهب إليه باولو في أن الفرد بالوعي الناتج عن التعليم يستطيع 

لعالم وتغييره، ومعرفة الظروف التي يعيش فيها والتي تؤثر معرفة ا
 .            فيه، ومن ثم تغييرها

 :بيري بورديوعند  رأس املال الثقايف، والوسط املعيشيالتعليم و -ب
من أهم علماء " Pierre Bourdieu "بيير بورديو"يعد 

 االجتماع البارزين في أواخر القرن العشرين الذين اهتموا بتحليل
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" فيبلن"على نهج  "بورديو"فقد سار . االستهالك في العالم المعاصر
رؤيته للوظيفة التي يحققها االستهالك تدعيمًا للمكانة االجتماعية  في

وأظهر بطريقة مجددة مدى التعبير عن  للفرد في المجتمع،
رأس "معتمدا في ذلك علي مفهوم  االختالفات بين المجموعات،

 (9 ).م  0 طرحه عامالذي " المال الثقافي
معرفة الفرد بالثقافة : بأنه" رأس المال الثقافي"وقد عرف 

الجمالية المتميزة ذات المركز االجتماعي الرفيع، وإدراكه لعناصرها، 
وقد حدد . (  )مثال ذلك الفنون الرفيعة والثقافة األدبية، والقدرة اللغوية

ة وتتعلق بترتيب الحالة المجسم: ثالثة أشكال لرأس المال الثقافي هي
وتنظيم العقل والجسد، وهي تتطلب من الفرد بذل الوقت والجهد 

والحالة الشيئية وتتمثل . بهدف تكوين رأس المال الثقافي ومراكمته
.... . في السلع الثقافية كالصور، والكتب، واآلالت، والمباني،

   (  ) .والحالة المؤسسية كالمؤهالت العلمية المعتمدة
الفئات واألصناف المختلفة والمتباينة في تأهيلها فقد رأى أن 

، ولهذا (*)التعليمي تنول حظا من اآلفاق المختلفة لرأس المال الرمزي 
فإن المجموعات السائدة تستعرض تفوقها من خالل الزيادة في 

كما أن ملكية الفرد لألشياء . ثقافتها وبالتالي استهالكها المرتفع
 (  ).صيد من رأس المال الثقافيالمادية تتطلب منه امتالك ر 
قد أضاف البعد الثقافي في " بيير بورديو"مما سبق يتضح أن 

تحليله للعالقات االجتماعية للمستهلكين في المجتمعات الرأسمالية، 
ذهب إلى أن رأس المال الثقافي يقسم الجماعات االجتماعية حيث 

للسلع  ر القيمة الثقافيةعلى حسب قدراتهم المختلفة في استثما
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ى لإكعالقات تشير : حيث تستخدم وظيفة السلع الرمزية ،الرمزية
، لذا تعد الثقافة عملية للتعريف والمكانة االجتماعيةحترام اال

تي تتم في بالهويات التي أنتجت من خالل ممارسة التمايز ال
ات والرموز المعبرة عن م، أي باستهالك العالالممارسات االستهالكية

الستهالك انطالقة للشعور ، لذا يعد اللفرد مال الرمزي الذوق ورأس ال
، حيث تنمي هويتنا عن طريق استهالكنا البضائع، ويكون بالهوية

لعضويتنا وانتمائنا  اً استهالكنا تعبيرًا عن تذوقنا االستهالكي ومؤشر 
 (  ).لثقافة أو جماعة محددة

 من خالل: األولي: ويمكن انتقال رأس المال الثقافي بطريقين
األسرة، والتي من خاللها يكتسب الفرد أنماط التفكير واالستعدادات 

عن طريق : والثاني. ونظم المعني، ويكتسب قيمًا محددة للسلوك
العائق الثقافي األكبر، ألنه مسئول " بورديو"نظام التعليم الذي يعتبره 

 .   (  )عن إعادة إنتاج األوضاع االجتماعية القائمة
 إلي أن كل جماعة" الوسط المعيشي"كما ذهب في نظريته 

، فهي موضوعية التي تعيش فيهامعيشي يعكس الظروف اللها وسط 
ظروف تجعل لكل جماعة تشترك في ظروف واحدة ووسط معيشي 
متقارب، يجعل لها ممارسات خاصة تميز استجابتها لهذه الظروف، 

خاصة تعكس هويتها وتعبر عن ومن هنا تنشأ لكل جماعة ثقافة 
بخصوصه ثقافة االستهالك " ويبورد"ها، وهذا ما أشار إليه تيخصوص

وهي تعني عملية اكتساب للثقافة تكشف عن قدر من التباين بين 
ذلك فإن الفروق بين الجماعات  وبناًء عليالجماعات المختلفة، 
ومن أكثر الفروق . ة أيضايولكنها فروق ثقاف قط؛ليست فروقًا مادية ف



 .في ضوء النظرية االجتماعية -استهالك الدواءثقافة  .....الفصل الثالث

 

)999( 

لتذوق االستهالكي للسلع هر في أنماط االثقافية ظهورًا ما يظ
، وأول أشكال التمايز االجتماعي في أنماط التذوق والخدمات

ًا مع تمايزات اجتماعية االستهالكي تبدأ بالطبقة، ولكنها تتوازي أيض
، والتمايز بين الشباب اإلناثو التمايز بين الذكور : أخري مثل

 (1 ).، والتمايز بين الريف والحضروالشيوخ
 علي أن يؤكد" ويبورد" بأنيمكن القول  ،ضوء ما سبق وفي

رأس المال الثقافي والوسط المعيشي يمثالن مصدر المعرفة الدوائية، 
حيث إن األفراد من خالل تعليمهم واطالعهم يتشكل لديهم رأس مال 
ثقافي  يمدهم بمعرفة دوائية تمكنهم من معرفة أساليب العالج 

فية حفظها، هذا باإلضافة إلي واألدوية وطرق استخدامها وكي
موضوعية المشتركة التي تعيش فيها كل جماعة، والتي الظروف ال

تجعل لكل جماعة تشترك في ظروف واحدة ووسط معيشي متقارب، 
ممارسات خاصة تميز استجابتها لهذه الظروف، ومن هنا  يجعل لها

دوائية خاصة تعكس هويتها وتعبر عن تنشأ لكل جماعة ثقافة 
ها، وبالتالي تعد تلك الظروف المشتركة مصدرا للمعرفة تخصوصي
 .الدوائية

   :عند ماكس شيلر املساندة االجتماعية للمعرفة الدوائية -4

بتباين نوعية الحياة التي  المعرفةتتباين وتتنوع مصادر  
 يعيشها األفرد وبمدى المساندة االجتماعية المقدمة لهم؛ فلقد ذهب

ارف اإلنسان تتعدد وتتنوع حسب نمط علماء االجتماع إلي أن مع
بين الذات والتراث والدين والعقل : عيشه وتطوره الفكري واالجتماعي



 .في ضوء النظرية االجتماعية -استهالك الدواءثقافة  .....الفصل الثالث

 

)999( 

والخرافة وارتباط ذلك بالزمان والمكان، وتحت هذا التنوع تتباين 
مصادر الملكة العارفة فمنها ما مصدرها عقل اإلنسان وأخرى 

جتماعي، وبعضها إدراكاته وأحاسيسه، وبعضها ميراثه الثقافي اال
 . (  )دينه، وقسما منها من معتقداته الغيبية، وأخرى اكتشافاته العلمية

 max scheler"ماكس شيللر األلماني  يعتبر عالم االجتماعو 
، في عام "علم اجتماع المعرفة"، أول من استخدم مصطلح "

ليعني به االهتمام بدراسة النتاجات الثقافية المختلفة،  . م  0 
علم والتكنولوجيا والفكر السياسي واألخالق والقانون والفلسفة، ال: مثل

 "شيلر"حدد  وقد. أي انه ببساطة علم اجتماع الحياة الفكرية. وغيرها
الطابع : االهتمام بدراسة.العناصر األساسية لعلم اجتماع المعرفة في

االجتماعي والجمعي للمعرفة، والتوزيع االجتماعي للمعرفة من خالل 
المدارس، الجامعات، : اجتماعية متخصصة، مثل مؤسسات

المؤسسات الصحفية، دور النشر، وأجهزة االتصال الجماهيري 
ثم دور المصالح واالهتمامات االجتماعية في تشكيل كافة . األخرى 

 (  ).أنواع المعرفة
في تحديده للموضوعات األساسية " شيلر"ومن هنا انطلق 

ذهني، وكل تفكير عقلي  لعلم اجتماع المعرفة من أن كل عمل
ورأي أن العلم بمفرده ال . مشروط بالبناء االجتماعي الذي يتم فيه

يعد النموذج الوحيد في المعرفة، فالهيمنة الحالية للعلم الطبيعي ال 
، حيث تعتمد المعرفة علي أن العلم اعلي درجات المعرفة تثبت

. (0 )مععوامل سوسيولوجية تتم عبر التنظيمات السائدة في المجت
علم االجتماع المعرفي بشكل  "شيلر"هذا األساس ارسي  ىوعل
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 : هما ،(9 )أساسي علي مفهومين
الذي يتضمن ما مخزون (: حيوية الجماعة)المفهوم األول 

األسطورة : من ثقافة اجتماعية في منطقة الالشعور عند الفرد مثل
ماعية والحدوتة والتعاليم الدينية والغناء الشعبي واألعراف االجت

ن هذا الجزء من قبل الثقافة التي تتضمنها، وأ والسلوكيات النمطية
 .الثقافي بطيء التغير؛ ألنه مرتبط بشكل عضوي بحياة الفرد اليومية

الذي يتمثل في (: روح الجماعة)أما المفهوم الثاني فهو 
الموضوعي في التفكير، ويكون موضعه في منطقة الشعور  ى المستو 

م الدولة والقانون والتربية والعلم، والتي تكون في مفهو : الواعي مثل
غلب األحيان مدونه في سجالت رسمية تنفذها قادة المجتمع أ 

 .وصفوته
وهذان المفهومان يحددان مسار المعرفة لألفراد، فيكون األول 
ذاتي، ال شعوري غير رسمي، صعب التغيير والتبديل، ويكون الثاني 

ير االجتماعي، يقومان بتغذية رسمي، يخضع للتغموضوعي شعوري 
 .معرفة الفرد
عليه، يؤكد شيلر علي أن معرفة الفرد ليست معرفة  وبناءً 

الفهم  :، هي(  )عشوائية، إنما معرفة تخضع لثالث مؤثرات رئيسة
 .أي استيعاب الفرد لمستلزمات عضويته داخل المجتمع: الداخلي

دمه البناء خضوع الفرد لما يقو  .امتثال الفرد ألهداف مجتمعهو 
يعكس طبيعته عن طريق التنشئة  من نوع معرفي تماعياالج

االجتماعية حتى ال يكون هناك تعارض بين أنا الفرد ونحن 
 .المجتمعية
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وفي ضوء ما سبق، أري أن منابع المعرفة الدوائية وأساليب 
تتمثل في منبعين أحدهما غير " شيلر"العالج في ضوء منظور 
الذي يستمد ": خزون الثقافة االجتماعيةم"رسمي وذاتي يتمثل في 

القرآن الكريم "مصادر معرفته من األسطورة والحدوتة والتعاليم الدينية 
والغناء الشعبي واألعراف االجتماعية " والسنة النبوية المطهرة

والسلوكيات النمطية من قبل الثقافة التي تتضمنها، والثاني رسمي 
ية من خالل مؤسسات موضوعي يستمد مصادر معرفته الدوائ

المدارس، الجامعات، المؤسسات : اجتماعية متخصصة، مثل
 .الصحفية، دور النشر، وأجهزة االتصال الجماهيري األخرى 

ى مؤثرات المعرفة الدوائية إلمصدر  "شيلر" يرجع وبناًء عليه،
استيعاب الفرد لها والقدرة علي استيعابها  ى، ومدالحياة االجتماعية

 دون الخروج عن البناء االجتماعي الذي ينتمي إليه، وتحليلها بدقة
فالفرد من خالل عالقاته االجتماعية مع المصادر المتاحة في بيئته 

يحصل  -سواء كانت مصادر رسمية أو غير رسمية–االجتماعية 
وذلك  ،االستعمال األمثل للدواءنحو  التى توجه علي المعرفة الدوائية

تمثل في تقـديم المعلومـات، تالتي : ةمن خالل المساندة المعلوماتي
والنصائح التي قد تساعد الفرد على حل المشكالت، والتغذية 

 .(  ) السلوكية الراجعة
من  المساندة تقى الفرد ن العالقات االجتماعيةوبالتالي فإ

حياتهم  أحداث الحياة المثيرة للمشقة التى يتعرض لها األفراد فى
النفسية والبدنية، لذا تأتي  لى صحتهمع اً ثر سلبؤ ت ، والتياليومية

إدراك الفرد لوجود أشخاص مقريبن " أهمية المساندة االجتماعية من
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زمات، يمدونه بأنماط ألاويهتمون به فى أوقات  له، يثق فيهم،
وعطف، أو فى صورة تقدير  ، سواء فى صورة حبةالمساندة المتعدد

معلومات  فى صورة واحترام، أو فى صورة مساعدة ماديه، أو
حمية مع اآلخرين أم  فى صورة عالقات واستشارات وإرشادات، أو

 .كلهم معاً 

 :املعرفة الدوائية واالستخدام األمثل -5

كان ينظر للمعرفة دائما علي إنها إنتاج فرد أو مجموعة من 
للمعرفة بمدي تطبيقها في الواقع واالستفادة  اآلن ينظر األفراد، ولكن

لمؤسسات كفاعلين اجتماعيين ذوي الكفاءات منها من قبل األفراد وا
ماذا "وليس " كيف تستخدم ما تعرف"والمهارات تحت شعار

وفي ضوء ذلك تعرض الدراسة لبعض اآلراء النظرية  (  )."تعرف
 .لبعض العلماء فيما يتعلق بأهمية المعرفة ومدي االستفادة المعرفة

  :إلبن حزم الوعي القصدي   -أ

عي ومن ثم أكد علي الفهم واإلرادة اهتم ابن حزم بقصدية الو 
في تحصيل المعرفة، وعليه ذهب إلي أن الوعي الذي يدفع 
بالشخص إلي طلب العلم يقوم على الفهم واستحكام اإلرادة، مؤكًدا 
علي أن الوعي القصدي هو الذي يقوم على مقولة اإلضافة التي 

فالعلم تشير إلي أن حضور شيئين ال يثبت أحدهما إال بثبات االخر، 
يقتضي عالمًا، والعالم يقتضي علمًا، أي أن الوعي يقوم علي م ِدِرْك 

م ِدِرْك، الم ِدِرْك يقتضي م ْدَرْك ، وعليه  وم ْدَرْك، حيث الم ْدَرْك يقتضي
 . (  )يكون الوعي هنا وعيًا قصديًا، أي وعي بشيء
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وعي بشيء ما وليس " ابن حزم"وبناًء عليه؛ فالوعي عن 
ومن ثم ربط الفعل بقصديته، وذهب إلى أن القصدية  وعي في ذاته،

هي التي تحكم أفعال األشخاص، وأن تفسير الفعل بقصديته أساس 
ظاهري، وأن فعل بال قصدية أو إرادة أو نية ال يندرج ضمن أفعال 

إذ . اإلنسان في تفاعله وتعامالته في مواقف الحياة اليومية المعاشة
أي ما " ولكل أمرٍيء ما نوي "د أن األعمال بالنيات أي بالقصو 

 .(  )قصد
االستخدام األمثل للدواء  أنيمكن القول ب ،وفي ضوء ما سبق

لمعرفة الدوائية با يتطلب وعي قصدي" ابن حزم"ضوء منظور ي ف
، حيث تمكن المعرفة الدوائية األفراد من االستخدام وأساليب العالج

رهم بشكل قصدي، حتى األمثل للدواء، وذلك من خالل توجيه األفراد لفك
معرفة وفهم المعلومات  الذي يمكنهم من الدوائييتشكل لديهم الوعي 

وبالتالي تكون لديه  الخاصة بالدواء وتفاعالته وكيفية استخدامه وتخزينه،
 مستمرة بصورة الحياة اليومية في المعلومات هذه تطبيق على القدرة
 المتزنة المتكاملة جباتهوا تحديدو  هقدرات توجه التي العادة شكل يكسبها
 .إمكانياته حدود في وذلك وحيويته، صحته على تحافظ التي
  :هوسرل دموندأل الوعي القصدي   -ب

 "Edmund Husserel" جاءت إسهامات هوسرل
وما واكب  "دلتاى"نولوجية في ضوء الطرح الفكري من قبل يلفينوما

ة، إضافة للنقد التقليدي ةذلك من نقد وجهه للنزعة الطبيعية والتجريبي
الموجه لهجيل والتي تطرح بديال فلسفيا للعلوم االجتماعية، يساعدها 
علي فهم العالم االجتماعي، والعمليات األساسية التي تشكل الوسط 
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، وهي ك العمليات، واألحداث االجتماعيةالذي تعمل من خالله تل
 (1 ). الوعي

ودة أن الحقيقة والواقع أمور مقص ىإل "هوسرل"ذهب حيث 
أو متعمدة، بمعني أن الذات اإلنسانية هي التي توجه وعيها وشعورها 
نحو األشياء والموضوعات، كما أن الخبرة دائما ما تحمل الطابع 

ن كل أنواع الوعي والشعور تنطوي المقصود، ومن ثم فإ العمدي
بالضرورة علي وعي باألشياء والموضوعات، ومن خالل النشاط 

الشعور تكتسب الموضوعات واألشياء ما لها الذي يقوم به الوعي و 
من بناء ومعني، ويترتب علي ذلك أن معني الشيء أو الموضوع ال 
يكون خاصية الزمة له بذاته، بل يستقر في الحياة الداخلية للذات، 

يتركب هو  -أي الوعي والشعور-غير أن عالم الحياة بالنسبة للذات 
تراضات وقضايا متنوعة اآلخر من خبرات عديدة ومتراكمة ومن اف

فقد تجسدت  ،عليهبناًء و  (  ).تحول دون تحقيق عملية الفهم
 :إسهامات هوسرل في

  التأكيد علي أن العمليات التجريدية إلثارة وعي المفكرين للبحث في
ألفراد طبيعة العالم لالكيفية التي تشكل بها العمليات العقلية 

باعتباره مفروضا  لمالعا االجتماعي، وبصورة أكثر من النظر إلي
لكيفية التي تخلق بها طبيعة يل االهتمام إلي اعلي الوعي، وتحو 

 . العالم االجتماعي من العمليات الذاتية للعقل البشري 

  أدي االهتمام بخلق عالم الحياة بالمتخصصين المدرسين إلي التساؤل
عن كيفية خلق البشر للوعي بالواقع، وكيف أن وعيهم بالواقع يمكن 
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 .يكون األساس الرئيسي في حل مشكلة النظامأن 

  إمكانية فهم الوعي البشري والواقع االجتماعي بدراسة اإلفراد في
 .نطاق التفاعل الفعلي

والذي من  ينولوجيومن هنا أعلن هوسرل االختزال الفينوم
خالله يتخلي الوعي والشعور عن كل األفكار المرتبطة بالعالم 

 خالصاً  اء وموضوعات، ليصبح وعياً الخارجي وما يحتويه من أشي
، وبهذه الطريقة يدع الباحث المجتمع والثقافة والتاريخ بحتاً  وشعوراً 

أو " لعمدية"جانبا، أي يضعهم بين قوسين لتصبح المعرفة نتاجا 
 .  الوعي الخالص" قصدية"

وبناًء عليه؛ يمكن القول بأن هوسرل ينظر إلى الوعي على 
حد ذاته، وذلك ألن الوعي عنده ال يوجد  أنه عملية، وليس شيئا في

في رأس الفاعل فحسب؛ ولكنه يوجد في العالقة بين الفاعل واألشياء 
في العالم، وقد عبر هوسرل عن هذا التوجه في طرحه لمعنى 
القصدية، حيث ذهب إلي أن الوعي دائما هو الوعي بشيء ما 

د في ومن ثم أكد هوسرل علي أن الوعي يوج. وببعض الموضوعات
تنظيم العالم أو فهمنا له متركز  حيث ذهب إلي أنهذه العالقة، 

نحن نرى العالم بالنسبة لنا وليس ف ،علينا وليس على العالم في ذاته
والظواهر المتبدية أمامنا ليست مواضيع للمعرفة بل  ،العالم في ذاته
 . (  )إدراكا مباشراً ( الموضوع)الشيء  إدراكبالقصد يمكننا 

معرفة الشيء علي أن " هوسرل"ما سبق،  يؤكد وفي ضوء 
وبالتالي فإن المعرفة الدوائية لدى  ،"تأتي من الوعي القصدي له

األسر تكون ناتجة عن الوعي القصدي، وبالتالي فإن وعي األسر 
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وأن هذه . بحاجتهم إلى االستخدام األمثل للدواء، تتطلب منهم معرفة
إيصال المعلومات هدف إلى ي المعرفة تتطلب من الفرد تثقيف ذاتي

وتغيير بعض  ،حياته فردالضرورية لممارسة الالدوائية  والمهارات
األمر الذي ينعكس على ، السلوكيات لتحسين نوعية هذه الحياة

إدخال تعاليم صحية  ، من خاللصحة الفرد والجماعة والمجتمع
فيها الصحة والسالمة التي  وسلوكيات سليمة وأنماط حياة تتوافر

وعادات  ماشى مع المجتمعات بما فيها من خصوصيات وتقاليدتت
 .خاصة بها

لة التثقيف الدوائي وتنمية األفكار وبناء أمس تعد وبناًء عليه؛
الضرورات التي تساعد في بناء إنسان سليم يتمتع  ثقافة دوائية من

الجهل  إنبصحة جيدة قادر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث 
 وذلك لتأثيراتها الصحية، هو أمر في غاية الخطورة ةاألدوياستخدام ب

قد تتعدى في أضرارها  التأثيرات التيواالقتصادية واالجتماعية، تلك 
األمر الذي يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات  إلى األجيال الالحقة،

ومن هنا، يأتي دور الوعي الدوائي في  .فاعلة في التوعية الدوائية
 زالق في المؤثرات السلبية التي تضر بهحماية الفرد من االن

وذلك من خالل االرتقاء بمستوى الفكر  ،وتحصينه أخالقيًا وسلوكياً 
 . الواعي الذي يفرق بين الخطأ والصواب

 :خمزون املعرفة املشرتكة  لدي ألفرد شوتز -ج
علي  Alfred Schütz" شوتز" ينهض التوجه النظري عند

لهم قواعد وطرق اجتماعية أساس أن جميع البشر يحملون في عقو 
تسمح لهم  ى ومفاهيم عن السلوك المالئم، وان لديهم معلومات أخر 
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وأن كل من تلك القواعد  .بالتصرف في محيط عالمهم االجتماعي
والطرق االجتماعية، والمفاهيم والمعلومات بمثابة مخزون معرفي 

 الفرد، وتلك المعرفة المشتركة هي التي تمنح الناس اإلطار دىل
المرجعي أو التوجه الذي يمكنهم من تأويل األحداث كما يمارسونها 

 (0 ).في العالم المحيط بهم
 :تتمثل في، ن لمخزون المعرفة المشتركة سماتٍ وأ

  أن مخزون المعرفة المشتركة بين أعضاء المجتمع يمثل الواقع العقلي
مشتركة تلك تشكل وتؤلف الواقع للبشر، وذلك الن مخزون المعرفة ال

بالواقع المطلق، ذلك الواقع ( الوعي)المتمثل في الشعور  األسمى
ن إوعليه ف. المطلق الذي يؤلف جميع األحداث االجتماعية ويرشدها

ن يستعينون بمخزون المعرفة المشتركة والوعي بالواقع في يالفاعل
 .ممارستهم خالل عملية التعاون مع اآلخرين

  واإلجراءات التي تستخدم أن تلك المعرفة تشكل مجموعة الفرضيات
 .من قبل األفراد في تفاعالتهم

  أن مخزون المعرفة المشتركة يتم تعلمها، حيث تكتسب من خالل
 .عملية التنشئة االجتماعية في نطاق العالم االجتماعي والثقافي العام

 الناس عدد من الفرضيات يعملون بوحي منها، وتسمح لهم  ىأن لد
 :ظورات المتبادلة بينهم، منهابتكوين وعيهم بالرؤى والمن

في اعتباره والذين يشاركهم   الفاعل أن يأخذهم ىاآلخرين الذين عل - أ
 .مخزون المعرفة

اآلخرون الذين لديهم عناصر فريدة في مخزونهم المعرفي بحكم   - ب
سيرتهم الذاتية الخاصة، والتي قد يتم تجاهله من قبل الفاعل عندما 
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 .يتعامل معهم

  المشتركة يكتسب وجوده من خالل التنشئة أن مخزون المعرفة
االجتماعية والفرضيات التي تمنح الفاعلين الرؤى والمنظورات 
المتبادلة والتي تعمل جميعها علي إعطاء الفاعلين المتطلبات األولية 

   .(9 )التي تظهر الخصائص المثالية بالنسبة للجميع

 يؤكد علي أن" شوتز"وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن 
جميع األسر يحملون في عقولهم قواعد وطرق اجتماعية ومفاهيم عن 
استخدام الدواء، وأن لديهم معلومات أخرى تسمح لهم بالتصرف في 

وأن كل من تلك القواعد والطرق . محيط عالمهم االجتماعي
االجتماعية، والمفاهيم والمعلومات بمثابة مخزون معرفي لدى الفرد، 

هي التي تمنح األسر اإلطار المرجعي أو وتلك المعرفة المشتركة 
 .التوجه الذي يمكنهم من االستخدام األمثل للدواء

من خالل  هاباكتسهذه المعرفة المشتركة يتم تعلمها واأن و 
األساسية والثانوية، حيث ترتبط التنشئة عملية التنشئة االجتماعية 

لتي يبدأ االجتماعية األساسية بسنوات النشأة األولي، وهي العملية ا
فيها األطفال بتحقيق التراكم المعرفي والمهارات المطلوبة ليكون 
أعضاء في مجتمع ما، وتتم هذه العملية من خالل أنشطة متنوعة 
ترتبط بأساليب عالج بعض األمراض، واستخدام األدوية المرتبطة 
بأمراض معينة من خالل المالحظة والتفاعل مع اآلخرين، وبذلك 

فل الدوائية بالتشكيل، وفي حالة تعرض هذه الثقافة تبدأ ثقافة الط
 .للتهديد ستواجه بالمعرفة والثقافة المحصلة من خالل التنشئة المبكرة

فرادها رة دورًا مهمًا في حالة مرض أحد أحيث تلعب األس
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بتحديد نوعية العالج والمعالج أو الطبيب، إذ يكاد يكون هناك إتفاق 
والوسائل المتبعة في حالة حدوث  بين بعض المجتمعات في الطرق 

االلتفاف حول  ىمرض، فأول األمر توجه األسرة مجهوداتها إل
المريض، ومحاولة معرفة األعراض المرضية منه وما يعانيه 

جتهادات في اال ، تبدأبالتحديد، وبعد حصرها لنوعية المرض
التشخيص، وبعد االستقرار علي نوعية المرض وغالبا ما يؤخذ برأي 

األسرة لتقرير نوعية العالج  ىاألسرة، أو من يتمتع بخبرة لدرب 
 .(  )"تقليدي أو طب حديث"

فاألسرة التي تعرف بعض اساليب العالج وكيفية استخدام 
الدواء، تحاول أن تعلم أفرادها مبادئ السلوك الذي عليهم اتباعه في 

من حيث طرق االستخدام : مواجهة المرض والتصرف تجاه االدوية
 .    رعة وطريق الحفظ وما إلي ذلكوالج

الثانوية فهي تتعلق بالخبرات الحياتية  االجتماعيةأما التنشئة 
إلي إطار  رواالجتماعية والثقافية المعقدة والمستمرة، ومن هنا يشا

واألدوار التي يتم تحصيلها وتعلمها  المهارات والمعارفأوسع من 
هي عملية فهم وإدراك طول العمر، فالتنشئة االجتماعية الثانوية 

فينظر . معني الجوانب الثقافية المتعددة التي نمر بها طول حياتنا
على أنه حاضن التنشئة االجتماعية الثانوية، ففي  ى التعليم عادةً إل

مراحل الدراسة المختلفة يحصل األطفال والمراهقين علي المعرفة 
المطلوبة  -جمن خالل المواد العلمية والمناه –الدوائية والمهارات 

 .لتخدم االستخدام األمثل للدواء في حياتنا اليومية
 :طرق استخدام السلع  عند ماري دوجالس وبارون شروود -د
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 Mary Douglas And)" دوجالس وأشروود" قدم  كل من

Baron Sherwood's)  نحو : عالم السلع"عماًل مشتركًا تمثل في
ا إلى االقتراب من كٌل منهم ودعي، .م001 أنثربولوجية لالستهالك 

األنثربولوجية للطبيعة االقتصادية لالستهالك، بقدر االعتراف  النزعة
باالستهالك كمؤثر ثقافي واقتصادي في استعمال السلع االستهالكية 

التجهيز وكنمط لالتصال بين الفرد في أطر ثقافية مسبقة 
    .(  )والمجتمع

تي على ضرورة فحص الطرق الومن هنا أكد كٌل منهما 
، وإظهار تجات لتحديد العالقات االجتماعيةتستخدم بها السلع والمن

ن استخدامنا إ، حيث فات بين الناس في المجتمعالفروق واالختال
فنحن نستمتع بالسلع من  بها يرتبط باستهالكنا المادي لها،وتمتعنا 

خالل االستهالك المادي لها ومن خالل استخدامنا لها كماركات أو 
ميز، كما نتمتع بها أيضًا من خالل مشاركة اآلخرين في عالمات للت

نفس أسماء السلع والمنتجات، وفي تفوقنا عليهم في معرفة 
، فضاًل عما توفره هذه ات والبيانات عن السلع والمنتجاتالمعلوم

، كنا لها بالشكل والقدر المناسبينالمعرفة بكيفية استخدامنا واستهال
. التي تمر بنا في حياتنا االجتماعيةوبسهولة ويسر في كل المواقف 
أيضًا بين استهالك السلع الثقافية  اً وهكذا نجد ثمة ارتباطًا واضح

وبين الطرق التي تتناول بها ........( كالفنون والروايات و)الراقية 
وهذا ما ظهر ( كما في المالبس والطعام والشراب)السلع الضرورية 

 (  ).ئدة لدى الطبقة العلياواضحًا من الممارسات الثقافية السا
" دوجالس وأشروود"وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن 
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يؤكدان علي أن وظيفة االستهالك تكمن في خلق العالقات 
االجتماعية والمحافظة عليها، وخلق معاني اجتماعية وثقافية 
لمستخدميها، وأن االستهالك يتطلب من األسر رأس مال ثقافي 

بيانات عن السلع والمنتجات، وكيفية استخدمها لمعرفة المعلومات وال
كما أن . في كل المواقف التي تمر بهم في حياتهم االجتماعية

امتالك بعض األسر للمعرفة الدوائية يعد عامل تميز وتفوق لهم 
علي أقرانهم، فالمعرفة الدوائية تساعد األسر علي كيفية استخدام 

بسهولة ويسر في كل وتناول األدوية بالشكل والقدر المناسب و 
 .المواقف التي تمر بنا في حياتنا االجتماعية

 ():االستهالكية للدواء يف ضوء  نظريات البنيةالثقافة  -ثانيًا
تولي اهتمامًا بارزًا بالسطح  أنها ثقافة "جيمسون  فردريك"يرى 

وبالظاهر الخارجي، ومن ثم تتسم بعدم العمق، فهي ثقافة تحترق 
ي تزيين أو تشكيل السطح الخارجي، ولذلك تكون شوقا إلي التنوع ف

، وفي إهمال الزمن ()فائقة البراعة في المزج بين إبداعات السابقين
التاريخي، فهي ثقافة تفتقد للعمق، ولذلك تتسم بالولع بالسخرية، 
وانحسار العاطفة أو البخل في التعبير عن العواطف المتأججة، كما 

، ولذلك (الشيزوفرينية)النفسية الفصامية أنها ثقافة مفتونة بالحاالت 
علي نحو ( خيالية)تسهم في إحداثها عند األفراد، وهي أخيرا يوتوبية 

 (  ) " .مذهل، علي أساس أن ما تحلم به هو ما ستحصل عليه

 Cleveland and)عرفها كل من كليفالند والروش لذا ي

Laroche )ب كل ما يتعلق بكيف يمكن لألفراد إكتسا": نهابأ
ة المعارف والمهارات والسلوكيات التي هي سمة من سمات الثقاف
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استخدام اللغة : تتمثل في االستهالكية العالمية الناشئة، والتي
اإلنجليزية، والتعرض لوسائل اإلعالم األجنبية والعالمية، والتعرض 
لألنشطة التسويقية للشركات متعددة الجنسيات، والتفاعالت 

لسفر أو الهجرة أو االتصال باالجانب، االجتماعية عن طريق ا
وتبادل األفكار مع أشخاص من ثقافات أو دول أخرى، واالنفتاح 
على الرغبة في توحيد أسلوب حياة االفراد في الفئة العمرية والطبقة 

مات التجارية االجتماعية في البلدان األخرى، والوالء واإلنتماء للعال
 .(  )"األجنبية والعالمية
 معرفي نظام :بأنها" حجازي  مجدي"يه؛ يعرفها وبناًء عل

مخطط يهدف إلى تغيير الفكر لتقبل مخرجات السوق والسلع 
المتداولة فيه، باالعتماد على وسائل عدة من أهمها المعلوماتية 
وتكنولوجيا االتصال والوسائط اإلعالمية المسموعة والمرئية إلى 

  .(1 )لكجانب دراسة الثقافة والشخصية للجمهور المسته
الذين  والباحثينتعرض الدراسة ألهم العلماء وفيما يلي 

للتعرف ثقافة االستهالكية في ضوء نظريات البنية، تناولت أرائهم ال
الطريقة التي يهيمن بها النسق علي األفراد، واألسلوب الذي  على

تدمج فيه الثقافة الشعبية الناس بالنظام، نوعية بنية الشخصية التي 
 :لهيمنة فقط بل تسعى لها بنفسها، وهي كالتاليال تقبل ا

 :  التداوي الذاتي والتقليد يف أساليب العالج  -1

استعمال األدوية سواء كانت : الذاتي بالتداوي يقصد 
ففي . دون استشارته موصوف أو غير موصوفة من قبل الطبيب
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حالة األدوية الموصوفة يتم التداوي الذاتي بها عندما يستعملها 
أما األدوية غير الموصوفة فهي التي يمكن . شخص لم توصف له

الحصول عليها من الصيدليات دون الحاجة إلى وصفها من قبل 
وفي ضوء ذلك تعرض الدراسة لبعض اآلراء النظرية  (  ).الطبيب

ديزنبري فيما يتعلق بدور التقليد والمحاكاة في تشكيل لجورج زميل و 
 :وهي كالتالي. الثقافة االستهالكية للدواء

 :املوضة وأسلوب احلياة جلورج زميل -أ
" فيبلن"على نهج  George Simmel"" "جورج زيمل"سار 

رؤيته للوظيفة التي يحققها االستهالك تدعيمًا للمكانة االجتماعية  في
المتروبوليتانية والحياة العقلية "فقد ذهب في كتابه  للفرد في المجتمع،

الموضة وكيفية تكريس السلوك االستهالكي، إذ  محلالً  ،."م  0 
يري أن الموضة تعمل من خالل تداخل فضولي لالمتثال أو 
االختالف مع كل ما هو متشابه وغريب، ويدرك المستهلك أنه عندما 

ين، فالموضة عنده يتمسك بالموضة فإن هذا يميزه عن اآلخر 
استجابة تتفاعل مع كل جديد وغريب، وهي تستمر وتتغير عبر 

   (  ) .من الموضات القديمة التاريخ، وهي في تغيرها تأخذ
ساليب الحياة الجديدة في المدينة، أ بتحليل "زيمل"فقد أهتم 

يحفظ للفرد  ياة من استهالك األشياء شيء رئيسأن أسلوب الح ورأى
 (*)هويته في ظل القوى االجتماعية الكاسحة معناه ويحدد له

جل الشعور بنوع أ، فاإلنسان في المدينة الكبيرة يستهلك من للعاصمة
، ذها من حيث كونه مميزًا عن اآلخرينمن الهوية التي يأمل أن يأخ

، ومن هنا تأتي بارتداء المالبس أو بزينة الجسد سواء كان هذا التميز
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 (0 ).ياة اجتماعية متحضرة أهمية االستهالك في إنشاء ح
دور بيوت . م  0 عام " زيمل"وفي هذا السياق ناقش 

األزياء كشكل اجتماعي في التخطيط الطبقي السلعي لألزياء مؤكدًا 
الشعور بالفردية والعمومية واألمن االجتماعي وعالقة الناس، فقد 
أصبح خلق مجتمع تجاري م طَّرد الزيادة أمرًا حتميًا يظهر أثره 

ريقة أكثر حدة، ومنها بيوت األزياء ذات األثر المظهري بط
والمجتمعي الذي يستعيد ذاته من استقرار تخطي األحاسيس كظاهرة 

    (19).للحياة الحديثة
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن أسلوب حياة األسر من 

 كونترمال، ترامادول،):استهالك األعشاب الطبية وبعض األدوية ك

 (... الفيجرا،ترامال،  تراموندين، األلترادول، تيدول، ل،تامو  تراماكس،
لدي بعض أفرادها  شيء رئيس يحفظ للفرد معناه ويحدد له هويته 
في ظل  توافر تلك األدوية وعدم الرقابة عليها، فهناك بعض األفراد 
يستهلكون من أجل الشعور بنوع من اللذة أو الهوية التي يأمل أن 

ميزًا عن اآلخرين، سواء كان هذا التميز يأخذها من حيث كونه م
بتناول المنشطات أو بزينة الجسد، ومن هنا تأتي أهمية االستهالك 

 . في إنشاء حياة اجتماعية متحضرة من وجهة نظر من يعيشونها
أكد علي أن  حيث، "( 1)"فيزر ستون " وهذا ما ذهب إليه

االهتمام بإضفاء أسلوب علي الحياة، يوحي بأن ممارسات 
الستهالك، وتخطيط وشراء وعرض السلع والخبرات االستهالكية في ا

الحياة اليومية أمور ال يمكن فهمها من خالل مفاهيم القيمة التبادلية 
والحساب العقالني النفعي فحسب، بل في ضوء ما تحدثه الثقافة 
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االستهالكية، فأبطال الثقافة االستهالكية الجدد ال يعمدون إلي تبني 
اة دون تأمل من خالل التقاليد والعادات، وإنما يجعلون أسلوب للحي

من أسلوب الحياة مشروعًا للحياة، ويعرضون شخصيتهم وإحساسهم 
باألسلوب من خالل عرضهم لصنوف وصنوف من السلع، 
 .والممارسات، والخبرات، والمظاهر التي ينسجون منها أساليب للحياة

 :أثر احملاكاة والتقليد لدوزنربي -ب
 فيبلن" من تحليل Duisenberry"" "وزنبري د"اتخذ 

منهجًا له في تفسيره لدالة االستهالك الكلي " لالستهالك المظهري 
لمجتمع أن الفئات ذات الدخول المرتفعة في افقد رأى . م  0 عام 

، يكون من الصعب على باقي أفراد تتميز بنمط استهالكي معين
، لتي تخص هذا النمطأسعار السلع ا نظرًا الرتفاعإتباعه المجتمع 

وذلك لكونها تنتمي إلى مجموعة السلع االستهالكية الراقية أو 
ويضفي استهالك هذا النوع مع السلع مركزًا اجتماعيًا متميزًا، . الترفية

ولكن هناك فئات من المستهلكين األقل دخاًل يخضعون لتأثير النمط 
 . ستهالكي السائد في الفئات العليااال

ن المستهلكين في الفئات أب" دوزنبري "إليه وهذا ما يشير 
أثر "على المستهلكين األقل دخاًل من خالل  اً العليا قد زاولوا أثر 

تباع كثير من المستهلكين األقل دخاًل ا، ويؤدي هذا إلى "المحاكاة
ويترجم هذا األثر . للنمط االستهالكي الخاص بالفئات األعلى دخالً 

  ( 1).االستهالك الكليفي النهاية إلى صورة زيادة في 
أن استهالك الفرد من  ى ير " دوزنبري "ويتضح مما سبق أن 

السلع ال يتوقف علي ذوقه بقدر ما يتأثر بما يستهلكه اآلخرون، 
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فالفرد ال يستهلك ما يريده فقط، وإنما يستهلك ما يجد جيرانه 
  ( 1).وأصدقاءه يستهلكونه

تهلك أنه من السهل زيادة المس "دوزنبري "فترض لذا ي
العودة على  لمعدالت استهالكه عند زيادة دخله، ولكن من الصعب

وعليه فإن معدالت . مستويات االستهالك السابقة عند انخفاض دخله
القصير في تزايد مستمر بسبب التقليد  االستهالك في المـدى

.والمحاكاة
 (1 ) 

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن مصادر المعرفة عند 
ل في مستوي الدخل والتقليد والعالقات االجتماعية، تتمث" دوزنبري "

فاألسرة حينما تريد استخدام أسلوب عالجي أو الذهاب إلي طبيب 
معين أو استعمال دواء أو عشب معين فإن عالقاتها االجتماعية 

 .ومستوي معيشتها سوف يؤثران في هذه العملية

 :وسائل اإلعالم كمصدر للمعرفة االستهالكية للدواء -2

عن  ةالمسئول يفي عصر العولمة هوسائل اإلعالم  عدت
وسلوك المستهلكين، وخلق الطلب على سلع اتجاهات تغير ميول و 

معينة ثم العمل على إشباعها، وخلق أنواع من االنتماء والوالء بين 
السلع والخدمات ومستهلكيها، من خالل تعريف المستهلكين 

الخدمات ذات التأثير في بالمعلومات والبيانات المرتبطة بالسلع أو 
السلع أو الخدمات المعلن  اتخاذ قرارات الشراء، وزيادة معدالت دوران

م األساليب ا، من خالل جذب االنتباه وآثار االهتمام واستخدعنها
، في محاولة "المستهلكين"المختلفة لبعث الرغبة لدي المعلن إليهم 
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استجابتهم  ترمي إلي إقناعهم بالسلع والخدمات المسوقة لضمان
المرضية، وحثهم على اقتناء هذه السلع، واالنتفاع من الخدمات 

والشك . وسط الكم الهائل من السلع والخدمات المعروضة في السوق 
أن قيام اإلعالن بهذه الوظيفة يعني زيادة أرقام المبيعات، ومن ثم 

السلعي والخدمي  هتعظيم األرباح واستمرارية المشروع الم علن وهيكل
وفي ضوء ذلك يمكن التعرض لبعض اآلراء النظرية  ( 1).السوق  في

لبعض العلماء فيما يتعلق بدور وسائل اإلعالم في نشر الثقافة 
االستهالكية وتشكيل أذواق األسر وتغير ميولهم واتجاهاتهم والسيطرة 

 :وهي كالتالي. عليهم
 :وسائل اإلعالم وإنتاج احلاجات الزائفة هلربرت ماركيوز  -أ

الفكر النقدي  أحد رواد "Herbert Marcuse""ماركيوز"يعد 
الكشف عن الطريقة التي ب ، الذين اهتموامدرسة فرانكفورتلالمعاصر 

األفراد أو الجماعات  االجتماعية أو ميهيمن بها النسق على بقية النظ
الطريقة التي يجبر فيها النسق الناس ويستغلهم : ، أياالجتماعية

  (11) .تجدده واستمرارهعهم من أجل ضمان ويخد
يتعلق المجال األول  ،مجاالت للهيمنة ةوقد تناولوا ثالث

هيمنة البشر بعضهم على بعض وتبرر هيمنة  ربالنظرة التي تبر 
الذي  العقل األدائيالنسق عليهم، وهي النظرة التي تتجلى في مفهوم 

ن العالقات إأسلوب التفكير المهيمن في العالم الحديث، حيث  يعد
، وأن نظرة البشر دو كما لو أنها عالقات بين أشياءن البشر تببي

ألنفسهم تبدو كنظرتهم ألشياء مادية، وأن العالم االجتماعي أصبح 
 ، ويتمثل المجال الثاني فييبدو كما لو أنه طبيعة ثابتة ال تتغير
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بالنظام، أما المجال ه الثقافة الشعبية الناس األسلوب الذي تدمج في
في نوعية بنية الشخصية التي ال تقبل الهيمنة فقط بل  مثلفيت: الثالث

 .( 1)تسعى لها بنفسها
على الطريقة التي حطت بها وسائل اإلعالم  "ماركيوز"ركز فقد 

من خالل إنتاج السلع االستهالكية المصممة لتحول  ،من قدر الثقافة
ه خاصة تحليل مسألة الثقافة في مؤلف. األفراد إلى مستهلكين سلبيين

أي اإلنسان المتشيئ الذي يجد نفسه " 1 0  اإلنسان ذو البعد الواحد"
لمنزل المرتفع، ومتطلبات في السلعة، ويجد روحه في السيارة ومستوى ا

 ( 1).المطبخ
شيء تعرضه وسائل اإلعالم على االستهالكية  الثقافةف

أنها مفروضة الجماهير وتجعلهم مستعدين ومرحبين بها دون أن يدركوا 
  (10) .، وبذلك يتم دمجهم في المجتمععليهم

إلى أن النظام الرأسمالي يسمح للهيئات " ماركيوز"حيث ذهب 
ألسواق والشركات متعددة الجنسية باالحتكار والهيمنة بشكل كبير على ا

مثل  -، والسيطرة فكريًا على المجتمعات واألسعار ومن ثم المنتجات
غبات تج حاجات زائفة مثل الر من خالل الثقافة التي تن –العالم الثالث 

ن إ، حيث التي ترسخ بواسطة االستهالك، دون تلبية الحاجات الحقيقة
هذه الثقافة تؤكد على خلق وإرضاء الحاجات الزائفة، وقمع االحتياجات 

 ( 9 ) .الحقيقية
فقد أكد على أن المجتمع االستهالكي هو الشكل الذي ت عيد فيه 

، (  )نتاج نفسها في مرحلتها األكثر تقدما ً ية إاالحتكار رأسمالية الدولة  
احتكار ثقافي هدفه تدعيم اإلنتاج واالستهالك  من خالل خلق
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الرأسمالي، ولكي يتحقق هذا االحتكار أصبحت الثقافة صناعة مقننة 
، الب هدفها جعل المتلقي مستهلكًا لعناصر هذه الثقافة ورموزهافي قو 
النظر عن الحاجة  ته، وبغضإلى االستهالك كغاية في حد ذا ويتطلع
عن تطوير الذوق أو القيم  –أيضا  –الستهالك وبغض النظر لالفعلية 

لقد تحول المتلقي إلى حالة مزاجية فيها كما لو كان شيئًا . أو الوعي
ادية، تشكله الثقافة االستهالكية، وتخلق فيه رغبات شبيهًا بالسلع الم

 .(  )وتحركه
إلى  سعيي احتكار ثقافي صاحب االحتكار اإلنتاجلقد و  

تفكيك العالقة بين اإلنتاج واالستهالك والحاجات اإلنسانية الضرورية، 
فثمة ثقافة . ية الكثير من معانيها ومدلوالتهافأفقد الحياة اإلنسان

لالستهالك تصنع ويخطط لتكريسها، لتكفل استمرار اإلنتاج وتدفق 
   (  ).السلع إلى السوق 

أى أنها تسيء هيمنة وسائل اإلعالم ور  "ماركيوز"انتقد  من هناو 
، وتنتج أوهام المساواة بين الطبقات االجتماعية، تنمط وتسطح األذواق

النسق  ، وأنمؤكدًا على أن الصناعات الثقافية تنتج فقط حاجات زائفة
المهيمن ال ينظر إلى وسائل اإلعالم باعتبارها أداة تحقق غاية 

المجتمع كوسائل للتثقيف ونشر  ومصلحة اجتماعية لفائدة كل أفراد
الوعي بل هي مجرد أدوات لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح عن 

 (  ).طريق بث مضامين اإلثارة واالنفعال

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن وسائل اإلعالم قد حطت 
من قدر ثقافة االستهالك الرشيد لصالح الثقافة االستهالكية، من خالل 

عشاب ومستحضرات التجميل والتخسيس المصممة إنتاج األدوية واأل
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لتحول األفراد إلى مستهلكين سلبيين، دون توعية األسر وتثقيفها، 
وبالتالي فقد تخلت وسائل اإلعالم عن الدور المنوط بها، وأصبحت أداة 
لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح عن طريق بث مضامين اإلثارة 

مجتمع، فهي تعرض أدوية وأعشاب واالنفعال، وأداه لدمج األسر في ال
الخ على الجماهير وتجعلهم مستعدين ...ومستحضرات تجميل وتخسيس

ومرحبين بها دون أن يدركوا أنها مفروضة عليهم، وبذلك يتم دمجهم 
 .في المجتمع

وهذا اليعني التوحد في نمط العالج، بل هناك طب شعبي 
الوصفات يعتمد علي األدوية الحديثة، وطب حديث يعتمد علي 

والتي ال  (  )" وآخرون  زايد أحمد"دراسة الشعبية، وهذا ما أكدت عليه 
 اتسلم بعمومية ثقافة االستهالك علي إطالقها، وال تسلم بخصوصيته

ثقافة االستهالك ال يعني  ةعلي إطالقها؛ فالتسليم بعمومية وعالمي
ه بالضرورة أنها تأخذ صيغًا متشابهة في كل مكان، فعندما تنتشر هذ

الثقافة من مراكزها العالمية ويتم استهالكها في الحياة اليومية فإنها 
تنصهر مع العادات والتقاليد والممارسات المحلية، بحيث تعاد صياغة 
هذه العادات والممارسات في ضوء الثقافة العالمية، كما تعاد صياغة 
هذه العادات والممارسات العالمية في ضوء العادات والممارسات 

رغم خضوعه لألطر الثقافة  اً متميز  اً ثقافي اً حلية، وتكون النتيجة كيانالم
نه أالعالمية، ويتسم هذا الكيان الثقافي بالتغير الدائم وعدم الثبات طالما 

دواجية في سياق المجتمع ز يخلق باستمرار دروبًا من التناقضات اال
ب فهناك أطباء يعالجون بالوصفات الشعبية بجانب الطالتقليدي، 

الحديث، وهناك معالجين يصفون األدوية الكيميائية بجانب الوصفات 
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 .الشعبية
 

الواقع االقتصادي والثقايف للمجتمعات الرأمسالية الغربية وصناعة  -ب
 : أدورنو. ڤالشخصية النرجسية الضعيفة لتيودور 

الفكر  أيضًا أحد رواد "Theodor w. Adorno"" أدورنو"يعد 
الرأسمالي بنفس الروح  لمجتمعل همرار نقداستبيتميز  الذي النقدي

، حيث يعطي الفكر وإن لم يستخدم التحليل الماركسي ،الماركسية
ثقافة لل -على عكس النظرية الماركسية  -النقدي أهمية خاصة 

 (1 ).وفاعليتها في بناء المجتمع
الواقع ." م010 سلطية الشخصية الت" فقد نقد في كتابه

تمعات الرأسمالية الغريبة، مستندة في ذلك إلى لمجلالقتصادي والثقافي ا
أن طبيعة البنية  حيث ذهب إلي (  ).إعادة توجيه الماركسية من جديد

الذي تصل  – الرأسمالي الشخصية الحالية التي شكلت من قبل النظام
ال تكتفي باالستجابة  –قدرته وهيمنته إلى أعماق النفس البشرية 

عليها بصورة  أنماط الهيمنة وسيطرت النظم عليها بل تبحث عن
 (  ).مستمرة من قبل النظام

بلية التي تتميز بالبعد أن الشخصية القوية المستق فقد رأى
تستطيع أن تتخذ  – اإلنسان في المجتمع الحديثالذي افتقده  -الثقافي 

ة القرارات وتتبنى التوجهات النقدية نحو العالم، لتصل إلى امتالك القدر 
، وال يكون ذلك إال بوجود قدوة قوية ل على األشياءعلى الحكم المستق

ولكن النظام الرأسمالي المتقدم يولد . متمثلة في األب وسلطة العائلة
على العكس من ذلك شخصيات نرجسية ضعيفة، يستبد بها القلق 
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، فإن ان بها في ظل غياب القدوة بالبيتوالتطلع إلى القدوة القوية لالقتر 
لم الخارجي، وقد تكون مطربًا مشهورًا أو الفرد ينشدها في العا

 (0 ).رياضياً 
، حيث ن طريق ما يسمى بالتقمص الوجدانيويحدث ذلك ع 

دوار لشخصيات شاهدوها في التلفزيون أو أيلجأ األفراد إلى تقمص 
، وفي الغالب تكون هذه ى السينما أو إحدى وسائل اإلعالم األخر 

 رى أن الثقافة الجماهيريةالشخصيات من عالمي الفن والرياضة، لذا ي

()  جمالها في النقاط ، يمكن إك آثارًا سلبية على الفرد والمجتمعتتر
  -:الثالثة اآلتية

 حيث تعمل وسائل اإلعالم عن طريق : متثاليةترسيخ قيم ال
مضامينها على إنتاج نمط من اإلنسان يؤدي دوره في المجتمع 

لية في تغيير ما هو وفقًا للتوقعات السائدة دون أن يشارك بفاع
 . قائم في المجتمع

 حيث يصبح إنسان : القضاء على التنوع الثقافي في المجتمع
، مما ويسلك سلوكا شبه موحدوسائل اإلعالم يفكر التفكير نفسه، 

نوع يقضي تدريجيًا على التنوع الثقافي الذي يميز مجتمعات تت
شترك ، والتجربة واإلحساس المفي اللغة والعادات والتقاليد

 . والتاريخ

 ذات  سلعحيث تقوم هذه الوسائل بترويج  :خلق مجتمع استهالكي
  (9 ).حبطابع تجاري مرتبط باإلنتاج الرأسمالي المر 

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن وسائل االتصال 
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الجماهيري أصبحت أداة في يد الشركات متعددة الجنسية تهيمن بها 
الستهالكية التي تشكل بها األذواق على األسر من خالل نشر الثقافة ا

وتصنع بها التمايز في المكانة، بداية من استهالك األدوية واألعشاب 
والمنتجات والخدمات مرورًا باستهالك الوقت والجسد والصورة، ومما 
ترتب على ذلك أن بعض األسر في المجتمع أصبحت ترى األدوية 

تي تجلبها لهم، وليس المنشطة واألعشاب على أساس المتعة واللذة ال
 .على أساس استخداماتها العملية لهم في حياتهم

 : احلداثةالثقافة االستهالكية الدوائية يف ضوء رؤي ما بعد  -3

رتبط ما بعد الحداثة ببعض األفكار القديمة حول مجال ا
االستهالك وتأثيراته والتشبع اإلعالمي كجوانب مركزية في التطورات 

ذلك واضحًا في  ا، وبدالصناعية الرأسماليةي المجتمعات الحديثة ف
لرأسمالية القرن العشرين حيث كانت الحاجات الغالبة على المجتمعات ا

كاآلالت والمصانع الحديثة وتصنيع السلع، : هي ترسيخ ظروف اإلنتاج
، واإلسراع بتشييد لة كالحديد والصلب ومصادر الطاقةوالصناعات الثقي

كالطرق والسكك الحديدة : صاد الرأسماليبنية التحتية لالقتعناصر ال
 .ووسائل االتصال والمواصالت والتعليم ودولة الرفاهية على اإلجماع

هو و  وخضعت قوة العمل ألخالقيات العمل،ولكن تبخرت هذه األحوال، 
وكل ذلك يعني التضحية . النظام المطلوب للعمل الصناعي

تالي احتاج الناس ، وبالالك من أجل حاجات اإلنتاج ودعمهاباالسته
اغ، والرفاهية واالستهالك، إلى جانب إلى اكتساب أخالقيات الفر 

 .(  )أخالقيات العمل
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د فقط في تاريخ النظام هو التطور الوحي يعد االستهالكف
نتاج الرأسمالي قد حلت بالضرورة، ففي ، وأن مشكالت اإلالرأسمالي

س إلى بريطانيا صارت حاجة النا: مجتمع رأسمالي متقدم مثل
ادت وكاالت ز ، فحاجتهم إلى أن ينتجواستراتيجية أهم من ااالستهالك 

، مما شجع على مزيد اإلعالن والتسويق والتصميم والعالقات العامة
، وبالتالي ظهور مصطلح ما بعد الحداثة وثقافة ما بعد من االستهالك

 الحداثة التي تتسم باالستهالك واالعتقاد بأن المتعة هي أهم شيء في
ن ظهور األشكال أ، و ضوء ذلك أصبح اإلعالم أكثر أهمية؛ وفي حياةال

الحديثة من االتصاالت شيء مركزي في تفسير اإلطار العام لنظرية 
  (  ) .ما بعد الحداثة
التفاعل و  وأسلوب الحياةالنزعة االستهالكية،  أصبحت ثمومن 
هي محور التحليل السوسيولوجي ما بعد والمستهلك مع األشياء 

ومن هذا المنطلق اتجه عديد من علماء االجتماع . الحداثي لالستهالك
أي أن  ،من العمل لهوية بدالً لدد كمحاالستهالك نحو التركيز علي 

األفراد والجماعات يشكلون هويتهم من الزخم المتدفق من الصور 
كما أن أغلب الدراسات  .(  )اإلعالمية والمنتجات االستهالكية

مثلت تراثًا  كر ما بعد الحداثة المرتبطة باالستهالالسوسيولوجية لتيا
نسق سوسيولوجيا بحثيًا ركز علي استهالك الصور والمعاني والرموز و 

وفيما يلي عرض مختصر آلراء مجموعة  .العالقات والتالعب باألشياء
بارزة فيما يتعلق  ةمن علماء االجتماع البارزين الذين كان لهم ريادي

 : يما يليبهذه القضية، وذلك ف
 :نمايك فيذرستوعند  ثقافة االستهالك فيما بعد احلداثة   -أ 
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تحلياًل  Mike  Featherstone" مايك فيذرستون "قدم 
، محددًا .م009 ًا لثقافة االستهالك فيما بعد الحداثة يسوسيولوج

مكوناتها المادية والمعنوية، وما تعكسه لآلخرين من مظاهر ورموز لها 
عية واقتصادية، وذلك من خالل التركيز علي دالالت نفسية واجتما

تناولها في ضوء ثالثة منظورات تعكس في مجملها التكامل في 
 :صياغة العالقة ما بين الثقافة واالقتصاد والمجتمع، وتتمثل في 

يرى أن ثقافة االستهالك نتجت عن انتشار سلع : المنظور األول -
ة المادية في شكل التي أدت إلي تراكم الثقاف ياإلنتاج الرأسمال
 .السلع والخدمات

يرى أن تحقيق اإلشباع من السلع االستهالكية : المنظور الثاني -
وفيه يكون . يرتبط بالمكانة االجتماعية والتمايز االجتماعي

التركيز علي الطرق المختلفة التي يستخدم بها الناس المنتجات 
 .من أجل خلق روابط اجتماعية أو تمايزات اجتماعية

ويرتبط بالمتع االنفعالية والسعادة العاطفية : ظور الثالثالمن -
والجمالية الناجمة عن استهالك األحالم والصور والرغبات التي 
تصبح موضع احتفاء في صور الثقافة االستهالكية، وهذا يعني 
أن للثقافة االستهالكية جوانب مادية تتمثل في االستهالك المادي 

لمعنوية التي تتصل بالمعاني والرموز للسلع، كما أن لها جوانبها ا
 .  (  )والصور المصاحبة لعملية االستهالك المادية

أن ثقافة االستهالك " مايك فيذرستون "وفي هذا السياق يرى 
فاء مسحة جمالية علي الحياة بهدف إض -في األساس  -أعدت 
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فهي تتميز بعدة  ،اإلمتاع وال شيء غيرهعلي  كما تؤكد ،اليومية
 -:هاسمات أهم

  التركيز علي الجسد وتحويله إلي رمز أساسي للترويج ألنواع
 .معينة من السلع

   الدعوة إلي ثقافة غير ملتزمة إال بالذات اإلنسانية الفردية وصواًل
 .إلي النرجسية وحب الذات بشكل مرضي 

   تشجيع النزعة الشهوانية لدي الفرد تحت ستار أن الحياة قصيرة
 .جداً 

 ية معدة لالستهالك اليومي ترفض كل تصنيف إنتاج  ثقافة آن
ثقافي لها، ألنها أنتجت أساسًا بهدف إمتاع الجماهير والترويح عنها 
بعد عناء العمل اليومي المضني، ولذلك تمت صياغة مقولة الثقافة 

هي الثقافة التي  : الشكل التالي، الثقافة الحقيقية الجماهيرية علي
يدًا عن كل تنظير أو خطاب تدخل المتعة إلي نفوس الناس بع

 .أيديولوجي

  أوجدت حاجة ماسة إلي وسطاء لها، أو مقاولين ثقافيين أو
متعهدي حفالت فنية وثقافيين من ذوي الخبرة في مجال نشر الثقافة 

بأن هؤالء الوسطاء   (  )" زايد أحمد" عليه وهذا ما أكد .االستهالكية
اإلعالمي  ومعظمهم من العاملين في المجال التجاري أو)

ناعها ( واإلعالني هم المديرون الحقيقيون لنشر هذه الثقافة، وهم ص 
في النطاق المحلي، وهم القادرون علي دمجها في التراث النظري 

ومن ثم فهم أقرب إلي عالم الحياة اليومية . وتحويله لخدمة أغراضها
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وأكثر تأثيرا فيه، ولذلك فإنهم يحتلون لدي الناس مكانة خاصة 
 .زة، يدعم منها ويعيد إنتاجها نمط حياة متميز لهؤالء الوسطاءمتمي

  اإلغراق في تفاصيل الحياة اليومية وتحويل الواقع المعاش إلي
صور مرئية ومسموعة عبر وصف تفاصيل الحياة اليومية كالطعام 

وذلك تحت . والشراب واألحاديث والجنس والنشاط والرياضة وغيرها
  ( 1 ).ة علي الحياة اليوميةشعار إضفاء القيم الجمالي

هو أول " مايك فيزرستون "وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن 
من وضع تصور عام للثقافة االستهالكية من حيث النشأة وطرق 
االستخدام والوظيفة التي تؤديها أو الغرض منها، وفي ضوء ذلك 

 .وضح سماتها وخصائصها
الثقافة  يتضح للباحث أن"  فيزرستون " وبعد رصد أفكار

االستهالك للدواء قد نتجت عن انتشار المنتجات الدوائية لإلنتاج 
التي أدت إلي تراكم الثقافة المادية في شكل أدوية وخدمات  يالرأسمال

وأن تحقيق العالج أو اإلشباع من األدوية االستهالكية . مرتبطة بها
تركيز وفيه يكون ال. يرتبط بالمكانة االجتماعية والتمايز االجتماعي

علي الطرق المختلفة التي يستخدم بها الناس االدوية والمنشطات 
ومستحضرات التجميل من أجل خلق روابط اجتماعية أو تمايزات 

يرتبط استهالك تلك األدوية واألعشاب  وفي النهاية. اجتماعية
والمنتجات الدوائية بالمتع االنفعالية والسعادة العاطفية والجمالية الناجمة 

هالك األحالم والصور والرغبات التي تصبح موضع احتفاء في عن است
صور الثقافة االستهالكية، وهذا يعني أن للثقافة االستهالكية جوانب 
مادية تتمثل في االستهالك المادي للسلع، كما أن لها جوانبها المعنوية 
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التي تتصل بالمعاني والرموز والصور المصاحبة لعملية االستهالك 
  .المادية
 :آالن تورينعند  االستهالك فيما بعد احلداثة   -ب

ى أن إل "Alain Touraine" "آالن تورين"ولقد ذهب 
التحرر شيئًا فشيئًا من : ، يعني.م 00 االستهالك فيما بعد الحداثة

ببعض أنواع الملكية في كل  التقيد بالتقاليد والقيم الرمزية المرتبطة
بين اإلشباع المحدد بمعيار نية ، ألنه ينبع من االختيارات العقالثقافة

، مشيرًا في هذا الصدد إلى نوعين من مشترك، وسعر السلع، والخدمات
 .هالك، كان سائدًا لفترة من الزمنتفسير االست
يتخذ االستهالك شكل السلم الذي يبدأ بمن يمتلكون : األول

األشياء الضرورية والغذاء إلى أولئك الذين يتمتعون بقدر كبير من 
 . االختيار في الترويح والملبس والمسكن حرية

يعتبر االستهالك لغة تعبر عن المستوى االجتماعي إذ : الثانيو 
عه االجتماعي ارتفاعًا أو يظن كل شخص أن ما يستهلكه يحدد وض

، وهذا التصور شكل من أشكال الحداثة يرتبط بتعريف الحداثة هبوطاً 
 . متكيف مع مجتمع يقوم على اإلنتاج

، جاهات رئيسه لالستهالك التقليديات ةثالث "آالن تورين" وحدد
، وأخيرًا عالم ، الرمز للمستوى المعيشيإعادة إنتاج قوة العمل تمثلت في

أما االتجاه في االستهالك الحديث يتمركز على  ،األفكار غير النفعي
ة وسواء كان االستهالك المستهلك الذي يمثل غاية المؤسسة اإلنتاجي

فإن المستهلك يكون منفصاًل عن الوضع  ًا،حديث تقليديًا أو
   (  ).االجتماعي
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يؤكد علي " آالن تورين" بأنيمكن القول وفي ضوء ما سبق، 
أن المستهلك فيما بعد الحداثة هو الهدف النهائي للمؤسسة اإلنتاجية 

سواء بطرق مشروعة أو غير  تسعي بكل الطرق للسيطرة عليه
عددة الجنسيات إلي التوسع والسيطرة فقد عملت الشركات مت. مشروعة

دراسة بحثية علي سوق الدواء المجتمع المصري، وهذا ما كشفت عنه 
، حيث صادرة عن قطاع البحوث والدراسات السوقية بالبنك األهلى

شركات عالمية خاصة على نحو  9  ت الدراسة عن سيطرتكشف
ن أشارت الدراسة إلى أ، كما من مبيعات األدوية فى مصر% 9 

شهد سيطرة من الشركات   99 سوق الدواء فى مصر بداية من عام 
األجنبية ومتعددة الجنسيات، حيث بلغت نسبة تلك الشركات من 

للشركات األجنبية العالمية، %   إجمالى حجم سوق الدواء نحو 
، %0. للشركات متعددة الجنسيات، وشركات قطاع األعمال %   و

، وأكدت %  تثمارية من حجم السوق بينما بلغت نسبة الشركات االس
كانت   99 الدراسة أن الفترة التى تلت األزمة المالية العالمية فى 

بمثابة فرصة كبرى للشركات العالمية للخروج من األزمات التى شهدتها 
 .(  )األسواق األوروبية واألمريكية

 : هولتون. ج.روبرتعند السلع يف ظل الرأمسالية احلديثة  -ج
في ظل الرأسمالية  السلع "Robert. J. Holton"تناول 

في ظل الرأسمالية السلع والمنتجات أن  ، وذهب إلي.م 00 الحديثة
إلي البقاء والتعايش؛ ولكن تعتمد على أهميتها في  الحديثة ال تحتاج

هذه األنواع تعرف من ، و وواضحة صنع أصناف أو أنواع ثقافية مستقرة
لعالقة بيننا؟ وكيف نود أن نري ؟ وما افكر في أنفسنا؟ وكيف ننحن
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نها تشكل إونرتبط باآلخرين؟ وأينما كانت هذه البضائع موضوعات ف
من الثقافة المادية، وتعمل كمؤثرات وموضحات للمعني الثقافي،  اً جزء

وال تتكون الثقافة حصريا من هذه المؤشرات المادية فقط، بل تشتمل 
 .(0 )ت الفكرية مثل الدينأيضا على مكونات لفظية مثل اللغة والمكونا

في  ًا رئيساً ومع ذلك تلعب البضائع في الثقافة المادية دور  
التفاعل االجتماعي وتعمل كموصالت لآلخرين أو كأسوار لعزل الناس 
وحتى حين توجه للمتعة الخاصة أو المحدودة لجماعة محددة من 

فية فهي تؤدي وظائف ثقا الوجبات المنزلية أو الفردية،: لالناس مث
عامة في تجسيد الرسائل عن أولئك الذين يرغبون في استهالكها، لذا 

صنع حس من التدفق : هي الك عملية شعائرية وظيفتها األولىفاالسته
لك التعبيرات الحداثة من المعني الثقافي في تالبدائي لألحداث، وتظهر 

التبادل والطقوس االستهالكية للطعام والهدايا في الكريسماس  وعيد 
 .(09)الشكر وفي الزواج  والميالد والوفاة

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن األدوية واألعشاب الطبية 
ال " هولتون "في ظل الرأسمالية الحديثة أو ما بعد الحداثة من منظور

تحتاج إلي البقاء والتعايش؛ ولكن تعتمد على أهميتها في صنع أصناف 
األدوية واألعشاب  تلعبالي وبالتأو أنواع ثقافية مستقرة وواضحة، 

الطبية دورًا رئيسًا في التفاعل االجتماعي وتعمل كموصالت لآلخرين 
أو كأسوار لعزل الناس، حتي حينما توجه للمتعة فهي تؤدي وظائف 
ثقافية عامة في تجسيد الرسائل عن أولئك الذين يرغبون في 

 .استهالكها
 :كوكوبرت بورعند ما بعد احلداثة وهوية املستهلك   -د
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أنماط االستهالك في ظل الرأسمالية " Robert Bocock" حلل
الحداثة قد شكلت  أن أنماط االستهالك في ظل ما بعد، ورأي الحديثة

بعد أن كانت ادوار العمل في المرحلة األولي لتطور فهوية المستهلك، 
الرأسمالية هي التي تزود العمال بإحساس رئيس من الهوية 

لمنجم وعامل المزرعة والعامل أو الميكانيكي في كعامل ا: االجتماعية
حيث يزود اإلحساس بالهوية االجتماعية األسر بإحساس  - المصنع

 ليمتماسك نسبيًا عن ماهيتهم وكيفية تفكيرهم في أنفسهم واعتمادهم ع
وبنهاية القرن العشرين  -ذواتهم، وكيفية رغبتهم في أن يقدرهم اآلخرون 

في المنزل، وفي الرياضة، : ج مكان العملدوار خار أارتبطت األسر ب
يعلمون ليس فقط للعيش، ولكن ليكونوا قادرين  واوفي التسلية، وأصبح

على تحمل نفقات شراء بضائع أو منتجات المستهلك، باإلضافة إلي 
 .( 0)لعملضائع المعلن عنها بأهداف وجوائز اارتباط هذه الب

لحديثة مستوي ذلك قد دخل االستهالك في ظل الرأسمالية ابو 
، حيث أصبحت تمثل المنتجات االستهالكية طريقة يبني بها اً رمزي

الناس إحساسهم بأنفسهم أو إحساسهم بالهوية، من خالل استخدام 
لهذه المنتجات فال بد  اً رموز في أنماط االستهالك، ولكي تكون مستهلك

 .( 0)من تعلم مجموعة خاصة من الرموز والقيم الحضارية

سبق، يمكن القول بأن ما بعد الحداثة من وفي ضوء ما 
قد حطت من قدر ثقافة االستهالك الرشيد لصالح " بوكوك"منظور

الثقافة االستهالكية، فبعد أن كانت ادوار العمل في المرحلة األولي 
لتطور الرأسمالية هي التي تزود العمال بإحساس رئيس من الهوية 

، ولكن ليكونوا قادرين أصبحوا يعملون ليس فقط للعيش. االجتماعية
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على تحمل نفقات شراء األدوية واألعشاب ومستحضرات التجميل 
والتخسيس أو منتجات المستهلك، باإلضافة إلي ارتباط هذه البضائع 
المعلن عنها بأهداف وجوائز العمل، وبذلك قد دخل االستهالك في ظل 
 الرأسمالية الحديثة مستوي رمزيًا، حيث أصبحت تمثل المنتجات
االستهالكية طريقة يبني بها الناس إحساسهم بأنفسهم أو إحساسهم 
بالهوية، من خالل استخدام رموز في أنماط االستهالك، ولكي تكون 
مستهلكًا لهذه األدوية واألعشاب ومستحضرات التجميل والتخسيس؛ 

 .فالبد من تعلم مجموعة خاصة من الرموز والقيم الحضارية
زمجنت عند التغري االجتماعي وما بعد احلداثة ل االستهالك من منظور -هـ 

 :ناوماب
االستهالك من (Zygmunt Baumn) "ناوماب تجمنز "تناول 

، ويرى أن .م 00 لتغير االجتماعي وما بعد الحداثة منظور ا
غير االجتماعي في الدول االستهالك قد لعب دورًا كبيرًا في حدوث الت

يد ال يملك السلطة، بل تتحكم ، مشيرًا إلى وجود مستهلك جدالمتقدمة
فيه قوى السوق، عن طريق ما يستخدمه من سلع ومنتجات، وهنا ميز 

شون ، أي الذين يعيمن تمت غوايتهم: األولىبين فئتين اجتماعيتين، 
، أي المقهورون أو المحرومون  :والثانية في عالم الثقافة االستهالكية،

لذا فهم مستبعدون من  كون موارد قليلة عن الفئة األولى،الذين يمل
، وكل من الفئتين يبحث عن هويته في حرية االختيار والتعبير السوق 

، فإن مجرد إسهامهم ، وحتى بالنسبة لهؤالء المحرومينالذاتي المستقل
 .( 0)في شراء سلع ألعضاء الجماعة يعد مؤشرًا للتعبير عن الذات 

عن وبهذا ينظر لالستهالك علي أنه طريقة تتضمن التعبير 
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الذات االجتماعية، وعن االنتماء لآلخرين، فاالستهالك أصبح أسلوب 
ن ما يباع ليس القيمة المباشرة لالستخدام من المنتج نفسه، حياة، وأ

 ( 0).ولكنها ذات مغزى رمزي كبناء رئيس خاص لنمط حياة جوهري 
جديدة عن القبلية وأسلوب الحياة، مفاهيم "  ناوماب"وقد وضع  

، واعتبر هذا في حد اس العالقة بين الهوية واالنتماءقيمحاولًة منه ل
، رهاذاته إسهامًا في نظرية االستهالك، بل عنصرًا أساسيًا من عناص

، وأثر في الثقافة الغربيةوأكد على أهمية دور العقالنية واإلقناع 
إذ يرى أن صناعة الثقافة تنمو من . اديكالية في فترة ما بعد الحداثةالر 

، وإن اختلف نسق الثقافي بين الجماعات االجتماعيةال خالل االتص
، حاب الرأي والمسئولين عن التشريعالمعاني عن طريق المفكرين وأص

ث يوجد في إذ يكون لهم دور فعال في تشكيل ثقافة االستهالك حي
اإلغواء أو الكبح، كما تتولد االحتياجات  السوق مؤسسات تعمل على

أنشطة االستهالك والتي تعني أن حياة " انبوم"المعيارية أو ما يسميه 
 . األفراد تدور حول االستهالك

أن أهم ما يميز الثقافة االستهالكية في " ناوماب"وأخيرًا يرى 
المجتمع المعاصر هي أنها ال تقتصر على األغنياء فقط ، بل تنتج 
أيضًا للفقراء، ولكن يتوقف اإلغواء أو الكبح على حرية االختيار وفقًا 

حتياجات، وكذلك شراء السلع والمنتجات التي تتسق مع المعايير، لال
ولقد أكد هنا على دور الدولة في توفير االحتياجات االستهالكية في 

 ( 0).األسواق وبهذا يمكن إعادة اإلنتاج الكيفي للفقراء
علي أن يؤكد " بومن"يمكن القول بأن وفي ضوء ما سبق، 
حداثة أوجدت مستهلك جديد ال يملك الثقافة االستهالكية فيما بعد ال
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السلطة، بل تتحكم فيه قوى السوق، عن طريق ما يستخدمه من أدوية 
بما فيها القروض -فقد أصبحت قوي السوق وأعشاب طبية، وبالتالي 

آلية إلقناع األسر بحاجاتهم إلي  -االستهالكية واإلعالنات والدعاية 
هالكية كالفيجرا والتامول مستحضرات التجميل واألدوية واألعشاب االست

ية واألعشاب المعلن لتصريف الفائض، وبالتالي تستهلك األسر األدو 
جل الشفاء أو المتعة فقط وإنما لكونها رمزًا لمستوي عنها ليس من أ
 .اجتماعي معين

 :األطر النظرية يف فهم ظاهرة الدراسة توظيف :ثالثًا
المتعددة،  بعد العرض السابق لألطر النظرية السوسيولوجية

 االعتمادنه ليس من المعقول أ: مؤداها فكرة رئيسةتنطلق الدراسة من 
تشكل في ظل  علي نظرية واحدة في تفسير نتائج البحث االجتماعي

فنظريات ما بعد الحداثة . نظريات ما بعد الحداثة في علم االجتماع
م فإن تفسير نتائج ومن ث تأسست علي رفض فكرة النظرية الكاملة،

سوف تعتمد الدراسة علي  بلعتمد علي نظرية واحدة، ت بد أالدراسة الال
تجاهات النظرية في علم مقوالت نظرية تنتمي إلي مختلف اال

ظاهرة اجتماعية،  ، يأتي ذلك انطالقًا من أن االستهالكاالجتماع
حكم علي في تفسيرها، وال يمكن ال ةالنظريات االجتماعياختلفت الرؤي و 
ن كافة أ، ولكن يمكن القول بت بالصدق أو الكذبكل هذه النظريا

ة منها في تفسير قدمت تصورات يمكن االستفاد ةالنظريات االجتماعي
 .ظاهرة االستهالك

ن المقوالت النظرية واالتجاهات النظرية في علم إف عليه، وبناءً  
، الدواء استهالكمًا متكاماًل لتفسير ظاهرة االجتماع يمكن أن تقدم فه
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لتفسيرات  ى سر أ، أو نصبح قيد أنفسنا بمقوالت نظرية بعينهاندون أن 
ن االعتماد علي مختلف االتجاهات إنظريات دون أخرى، حيث 
هو ، اهرة االستهالك أو أي ظاهرة أخرى النظرية في فهم وتفسير ظ

ومن  ،تنحو إليه في السنوات األخيرة ةاتجاه بدأت الدراسات االجتماعي
سوسيولوجيًا لنتائج دراسته  اً أن يقدم تفسير  الباحث سوف يحاول نإثم ف

النظرية المختلفة نطلق عليها  االسهاماتمن مجموعة الراهنة في ضوء 
، نحاول من خاللها تفسير دور نوعية الحياة في تشكيل "حزمة نظرية"

ثقافة استهالك الدواء، وبهذا يتكون نموذج نظري للدراسة من العناصر 
 :واألفكار التالية

في   "لألساليب الشعبية" "سمنر"طروحة الستفادة من أيمكن ا -
خالل المحاولة جاءت من التي العالج  أساليب نشأة معرفة 

العالج يعد من أهم الحاجات  أنعلي  فيها ؤكدي يوالعشوائية، والت
الضرورية الحيوية التي تتطلب اإلرضاء واإلشباع، ولكي يتم 

ماعات بأفعال أو طرق أو العالج؛ فالبد من قيام األسر أفرادًا وج
العالج يغلب عليها المحاولة والعشوائية، تتمثل  فيأساليب مختلفة 

إضافة إلي . في أساليب العالج التقليدي أو الشعبي والتداوى الذاتي
أن األسر عندما يتبين لهم صالحية أسلوب ما أو قيمة طريقة ما 

نهم من طرق العالج في إرضاء حاجاتهم أو تحقيق الشفاء، فإ
يرغبونها ويكررونها في كل مناسبة تتطلبها ويتمسكون بها مع 

 .مرور الزمن
تصنيف فيبر ألنماط الفعل األربعة من يمكن االستفادة كما  -

في قرارات األسر  في معرفةتقليدي العاطفي و القيمي و العقالني و ال
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ألنماط الفعل طبقا  وطرق استخدام األدوية أساليب العالجاختيار 
 .بمزيج من بعضهم أولدي فيبر 

بالكشف عن القيم "   ألن وارد"اهتمام  يمكن االستفادة منو  -
االجتماعية المتضمنة في عملية االستهالك، والتي تحكم وتوجه 

انتهي إلي التي المستهلكين، و مارسات االستهالكية، واختيارات الم
، في تحديدها في قيم التبادل وقيم االستخدام وقيم التحقق من الهوية

أن الذي يحكم ويوجه أساليب العالج والممارسة العالجية وعلي 
أساسه تفاضل األسر وتختار بين أسلوب عالج وأخر، يتمثل في 

وان الجماعات . قيم التبادل وقيم االستخدام وقيم التحقق من الهوية
ختيارها االمرجعية والقيم االجتماعية، والعادات والتقاليد تتحكم في 

 .لذلك

احدهما مصدرين في " شيلر"منظور  لدي ر المعرفةمصادتتمثل  -
ثل في مخزون الثقافة االجتماعية الذي غير رسمي وذاتي يتم

األسطورة والحدوتة والتعاليم الدينية يستمد مصادر معرفته من 
والغناء الشعبي واألعراف االجتماعية " القرآن الكريم والسنة المطهرة"

التي تتضمنها، والثاني رسمي والسلوكيات النمطية من قبل الثقافة 
موضوعي يستمد مصادر معرفته من خالل مؤسسات اجتماعية 

المدارس، الجامعات، المؤسسات الصحفية، دور : متخصصة، مثل
منابع  وهذا يعد أهم  .النشر، وأجهزة االتصال الجماهيري األخرى 

 .المعرفة الدوائية وأساليب العالج

في مستوي الدخل والتقليد " دوزنبري "مصادر المعرفة عند  تتمثل -
والعالقات االجتماعية، فاألسرة حينما تريد استخدام أسلوب عالجي 
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أو الذهاب إلي طبيب معين أو استعمال دواء أو عشب معين فإن 
عالقاتها االجتماعية ومستوي معيشتها سوف يؤثران في هذه 

 .العملية

رأس  علي أنلالستهالك " بورديو" تفسيراتيمكن االستفادة من  -
المال الثقافي والوسط المعيشي يمثالن مصدر المعرفة الدوائية، 

ن األفراد من خالل تعليمهم واطالعهم يتشكل لديهم رأس إحيث 
مال ثقافي  يمدهم بمعرفة دوائية تمكنهم من معرفة أساليب العالج 
واألدوية وطرق استخدامها وكيفية حفظها، هذا باإلضافة إلي 

شتركة التي تعيش فيها كل جماعة، والتي الظروف الموضوعية الم
تجعل لكل جماعة تشترك في ظروف واحدة ووسط معيشي 
متقارب، يجعل لها ممارسات خاصة تميز استجابتها لهذه 
الظروف، ومن هنا تنشأ لكل جماعة ثقافة دوائية خاصة تعكس 
هويتها وتعبر عن خصوصيتها، وبالتالي تعد تلك الظروف 

 .رفة الدوائيةالمشتركة مصدرا للمع
 ،"معرفة الشيء هو إدراك كيفية استخدامهعلي أن " هوسرل"يؤكد  -

ن المعرفة الدوائية هي إدراك كيفية استخدام الدواء، وبالتالي  فإ
ن وعي األسر بنوعية حياتهم تساعدهم علي االستخدام إوبالتالي ف

وأن هذا الوعي يكون األساس الرئيسي في حل . األمثل للدواء
ومن خالل دراسة األفراد في ". الستخدام العشوائي لألدويةا"مشكلة 

نطاق التفاعل الفعلي يمكننا فهم ومعرفة مدي وعيهم باستخدامات 
 .األدوية

علي نه يؤكد إحيث  " شوتز"ل مخزون المعرفةيمكن االستفادة من  -
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أن جميع األسر يحملون في عقولهم قواعد وطرق اجتماعية 
لدواء، وان لديهم معلومات أخري تسمح ايؤكد ومفاهيم عن استخدام 

وأن كل من تلك . لهم بالتصرف في محيط عالمهم االجتماعي
القواعد والطرق االجتماعية، والمفاهيم والمعلومات بمثابة مخزون 
معرفي لدي الفرد، وتلك المعرفة المشتركة هي التي تمنح األسر 

األمثل اإلطار المرجعي أو التوجه الذي يمكنهم من االستخدام 
 .للدواء

طرق ل" دوجالس وأشروود"أطروحة يمكن االستفادة من كما  -
يؤكدان علي أن وظيفة االستهالك تكمن في استخدام السلع، حيث 

خلق العالقات االجتماعية والمحافظة عليها، وخلق معاني 
اجتماعية وثقافية لمستخدميها، وأن االستهالك يتطلب من األسر 

معلومات والبيانات عن السلع والمنتجات، رأس مال ثقافي لمعرفة ال
وكيفية استخدمها في كل المواقف التي تمر بنا في حياتنا 

كما أن امتالك بعض األسر للمعرفة الدوائية يعد . االجتماعية
عامل تميز وتفوق لهم علي أقرانهم، فالمعرفة الدوائية تساعد األسر 

ر المناسب علي كيفية استخدام وتناول األدوية بالشكل والقد
وبسهولة ويسر في كل المواقف التي تمر بنا في حياتنا 

 . االجتماعية

قد حطت التي وسائل اإلعالم ل "ماركيوز"نقد  يمكن االستفادة من -
من قدر ثقافة االستهالك الرشيد لصالح الثقافة االستهالكية، من 
خالل إنتاج األدوية واألعشاب ومستحضرات التجميل والتخسيس 

تحول األفراد إلى مستهلكين سلبيين، دون توعية األسر المصممة ل
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وتثقيفها، وبالتالي فقد تخلت وسائل اإلعالم عن الدور المنوط بها، 
وأصبحت أداة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح عن طريق بث 
مضامين اإلثارة واالنفعال، وأداه لدمج األسر في المجتمع، فهي 

الخ على ...يل وتخسيستعرض أدوية وأعشاب ومستحضرات تجم
الجماهير وتجعلهم مستعدين ومرحبين بها دون أن يدركوا أنها 

 مفروضة عليهم، وبذلك يتم دمجهم في المجتمع

أن وسائل االتصال الجماهيري أصبحت أداة  علي "ادورنو" يؤكد  -
في يد الشركات متعددة الجنسية تهيمن بها على األسر من خالل 

لتي تشكل بها األذواق وتصنع بها التمايز نشر الثقافة االستهالكية ا
في المكانة، بداية من استهالك األدوية واألعشاب والمنتجات 
والخدمات مرورًا باستهالك الوقت والجسد والصورة، ومما ترتب 
على ذلك أن األسر في المجتمع أصبحت ترى األدوية المنشطة 

ليس على واألعشاب على أساس المتعة واللذة التي تجلبها لهم، و 
 .أساس استخداماتها العملية لهم في حياتهم

أن التوسع في إنتاج الصور في قد أدرك " بودريار" يري الباحث أن -
المجتمع المعاصر قد أدي إلي جعله مجتمعًا كيفيا انطمس فيه 
التميز بين الواقع والخيال، واكتسبت الحياة اليومية فيه قيمًا جمالية، 

 أو ثقافة ما بعد التحديث، وبدا ذلك جلياً لمحاكاة وهكذا نشأ عالم ا
في األدوية واألعشاب والمنشطات الجنسية  الواقع رضأعلي 

 .والمجالترنت ومنتجات التجميل علي شاشات الفضائيات واالنت

للثقافة  ثالثةفيزرستون ال ويمكن االستفادة من منظورات -
مختلفة الطرق ال، و  االستهالكية لمعرفة منبع الثقافة االستهالكية
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التي يستخدم بها الناس المنتجات من أجل خلق روابط اجتماعية أو 
الفائدة التي تحققها الثقافة االستهالكية  ومدى .تمايزات اجتماعية

 .لمستهلكيها
علي أن المستهلك فيما بعد الحداثة هو الهدف " آالن تورين"يؤكد  -

سواء النهائي للمؤسسة اإلنتاجية تسعي بكل الطرق للسيطرة عليه 
 .بطرق مشروعة أو غير مشروعة

في ظل الرأسمالية للسلع " هولتون "ويمكن االستفادة من منظور -
فيما  أن األدوية واألعشاب الطبية ، فيا بعد الحداثةالحديثة أو م
ال تحتاج إلي البقاء والتعايش؛ ولكن تعتمد على  بعد الحداثة

وبالتالي ة، أهميتها في صنع أصناف أو أنواع ثقافية مستقرة وواضح
األدوية واألعشاب الطبية دورًا رئيسًا في التفاعل االجتماعي  تلعب

وتعمل كموصالت لآلخرين أو كأسوار لعزل الناس، حتي حينما 
عامة في تجسيد الرسائل  توجه للمتعة فهي تؤدي وظائف ثقافية
 .عن أولئك الذين يرغبون في استهالكها

 من قدر ثقافةن قد حطت ما بعد الحداثة مأن  ىعل "بوكوك"يؤكد -
بعد أن كانت ادوار ف .االستهالك الرشيد لصالح الثقافة االستهالكية

العمل في المرحلة األولي لتطور الرأسمالية هي التي تزود العمال 
يعلمون ليس فقط  واأصبح. إحساس رئيس من الهوية االجتماعيةب

 األدويةللعيش، ولكن ليكونوا قادرين على تحمل نفقات شراء 
أو منتجات المستهلك،  واألعشاب ومستحضرات التجميل والتخسيس

ضائع المعلن عنها بأهداف وجوائز باإلضافة إلي ارتباط هذه الب
ذلك قد دخل االستهالك في ظل الرأسمالية الحديثة بلعمل، و ا
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، حيث أصبحت تمثل المنتجات االستهالكية طريقة اً مستوي رمزي
أو إحساسهم بالهوية، من خالل  يبني بها الناس إحساسهم بأنفسهم

لهذه  اً استخدام رموز في أنماط االستهالك، ولكي تكون مستهلك
بد من األدوية واألعشاب ومستحضرات التجميل والتخسيس؛ فال

 .تعلم مجموعة خاصة من الرموز والقيم الحضارية

القروض االستهالكية واإلعالنات علي أن  "جالبرايث"يؤكد  -
؛ بل ةالجتماعي ال تعد مصادر للمعرفة الدوائيوالدعاية والمستوي ا

تعد آلية إلقناع األسر بحاجاتهم إلي األدوية واألعشاب االستهالكية 
كالفيجرا والتامول لتصريف الفائض، وبالتالي تستهلك األسر األدوية 
واألعشاب المعلن عنها ليس من اجل الشفاء أو المتعة فقط وإنما 

 .معين لكونها رمزًا لمستوي اجتماعي

علي أن الثقافة االستهالكية فيما بعد الحداثة " وماناب"يؤكد  -
ال يملك السلطة، بل تتحكم فيه قوى السوق،  اً جديد اً أوجدت مستهلك

عن طريق ما يستخدمه من أدوية وأعشاب طبية،  وبالتالي فقد 
 .كبحت حرية االختيار ليس لدي األغنياء فقط؛ بل والفقراء

 
 
 
 
 
 
 



 .في ضوء النظرية االجتماعية -استهالك الدواءثقافة  .....الفصل الثالث

 

)991( 

 فصل الثالثال وامشه
                                        

مجلة . من سوسيولوجيا الفعل إلي براديجم الفاعل االجتماعي: زهير بن جنات ( )
 .   ، ص  9 مارس -، يناير( )، العدد(  )الكويت، المجلدعالم الفكر، 

الب ْنَية والفعل في تنظير ما بعد الحداثة في علم : جميل حفظ هللا عبد هللا ِبَنيَّان ( )
، 9 9 ، جامعة عين شمس ،اآلدابكلية  ،االجتماع قسم ،دكتوراه  رسالة. االجتماع

 .ملخص الرسالة
 .المرجع السابق، ملخص الرسالة: يَّانجميل حفظ هللا عبد هللا ِبنَ ( ) 

ثقافة االستهالك بما تحمله الكلمة من رشد في " استخدم المؤلف مصطلح  (*)
حيث أن الرشد ينبع من " ثقافة ترشيد االستهالك"ولم يستخدم مصطلح " االستخدام
ك الدواء استعمال واستهالتصرَّف بعقالنيَّة وحكمة في ال: ، أيَحَسن  التَّْقديرالعقالنية و 

باالقتصاد في  أو بعدم اإلسرافتوعية الجمهور فهو يعني : ترشيد االستهالكأما 
 .اإلنفاق أو االستهالك

 وصفية دراسة -الطب الشعبي والطب العلمي : المشهداني دمحم الفتاحعبد  ( )
، (  )مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل، العراق، العدد . تحليلية
 .  ، ص   9 

 .  ص. المرجع السابق: المشهداني دمحم الفتاحعبد  ( )
،  99 اإلسكندرية، المكتبة المصرية، . نظرية علم االجتماع: السيد علي شتا (1)
 .   ص
القاهرة، الهيئة . حوار ال ينتهي"الثقافة والشخصية :سامية حسن الساعاتي ( )

 .  ، ص 990 المصرية العامة للكتاب، 
 .   ص. المرجع السابق: عاتيسامية حسن السا( ) 
اإلسكندرية ، دار المعرفة . الثقافة الشعبية الثابت والمتغير: دمحم عباس إبراهيم  (0)

 .   ، ص  9 الجامعية، 
 .   ص. مرجع سابق: دمحم عباس إبراهيم  (9 )
، اإلسكندرية،  ط. دراسة نقدية –النظرية في علم االجتماع : سمير احمد نعيم (  )

 .    ص.   0 رف، دار المعا



 .في ضوء النظرية االجتماعية -استهالك الدواءثقافة  .....الفصل الثالث

 

)999( 

                                                                              

. النظرية الكالسيكية –النظرية في علم االجتماع : عبد هللا دمحم عبد الرحمن (  )
 .    ص.  99 اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

مركز . قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماع: مصطفى خلف عبد الجواد (  )
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  : تمهيد
لحياة من ُخلق اإلنسان لكي يحيا ويعيش في سعادة، وال بد لهذه ا

مقومات، فحياة اإلنسان ال تقتصر علي تلبية الحاجات األساسية والضرورية 
لبقائه، وإنما تتعداها لتشمل كل ما يحسن نوعية الحياة لإلنسان وامتيازه عن باقي 
المخلوقات، كالمقومات العقلية والنفسية والوجدانية واالجتماعية والصحية، مع ما 

وعالقات اجتماعية ومعتقدات دينية وقيم ثقافية  تتضمنه من قدرة علي التفكير
وحضارية وأوضاع مالية واقتصادية، تمكن كل شخص من أن يحدد ما الشيء 

لذلك البد أن يكون في حياة اإلنسان  ؟الذي يحقق له السعادة والرضا في الحياة
  ( ).شيء من النوعية والجودة لتحقيق ذلك

لمقومات ألي أسرة يعكس الثقافة ومن هنا يمكن القول؛ بأن توافر تلك ا
 االقتصادي منها مستويات عدةالدوائية ألفرادها، وأن تلك المقومات تتجلي في 

يرتبط بشكل  المستوياتكل مستوي من تلك  نأو  ،والثقافي والصحي واالجتماعي
 .الدواء ألسرأو بأخر بالطرق التي تستخدم بها تلك ا

ول إلي أعلي مستوي من األسر إلي الوص تسعي، المنطلق هذا ومن
الصحة، وذلك باختيار أو باستخدام الدواء المناسب والفعال في ظل ظروفها 
المعيشية وحالتها الصحية ومستواها التعليمي والثقافي ومستوي المساندة 

 المحددات االجتماعيةالمعلوماتية المقدمة لها، وفيما يلي عرض مختصر ألهم 
ام األسر لألدوية التي وقوف علي كيفية استخدلل بتشكيل تلك الثقافة المرتبطة

  :تستعملها، علي النحو األتي
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 :الحالة الصحية واالستجابة للرعاية الطبية -أوال  

 أنها البعض يعتبرها فقد لم يتفق العلماء حول تعريف موحد للصحة،
 توافق أنها آخرون  يرى  بينما ،جيدة بصحة وتمتعه األمراض من اإلنسان خلو

 الجسمية الوظائف بين التكامل من حالة أنها أو المحيطة، البيئة عم اإلنسان
حالة من : "منظمة الصحة العالمية تؤكد علي أنها أن غير ،( )للفرد والنفسية

البدنية والعقلية والرفاهية االجتماعية، وليس مجرد الخلو من : المعافاة الكاملة
  ( ) .المرض

ة تعريفًا شاماًل؛ حيث أنه يشتمل وبذلك يعد تعريف منظمة الصحة العالمي
علي عدة عناصر تمثل مقومات نوعية حياة الفرد، وال يمكن الحصول علي هذه 
النوعية إال إذا كان هناك توافق واستمتاع وإشباع لهذه المقومات لدي الفرد، ومن 

 .( ) :هذه العناصر
 بوظائف القيام علي القدرة من صاحبها تمكن التيو : الجسدية الصحة 

 .ي حالة مثلي من اللياقة البدنيةف وذلك الديناميكية، سمهج

 المشاعر علي التعرف علي القدرة في تتمثل التيو : النفسية الصحة 
النفسية دون اضطراب  والراحة بالسعادة الفرد وشعور عنها والتعبير

 .وتوتر نفسي

 الدينية للحصول  والمعتقدات بالممارسات تتعلق والتي :الروحية الصحة
 .سالمة النفس علي

 بالقدرة علي التفكير بوضوح وتناسق  تتعلقوهي صحة : الصحة العقلية
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 .وشعور بالمسئولية وقدرة علي حسم الخيارات واتخاذ القرارات وصنعها

 اآلخرين مع العالقات إقامة علي القدرة يوه: الصحة االجتماعية 
 .والتواصل مع اآلخرين واحترامهم واالتصال بها واالستمرار

 ت مع كل ما يحيط العالقا إقامة علي القدرةوهي  :المجتمعية صحةال
 .وأنظمة وأشخاص وقوانينبالفرد من مادة 

وبالتالي ترتبط تلك المقومات جميعها بالصحة، فالصحة حالة من 
السالمة الشخصية، التي تمكن الفرد من أن يعيش حياة منتجة اجتماعية 

الذي يعتمده الفرد، والعادات الصحية واقتصادية، ويتضح ذلك في أسلوب الحياة 
التي يمارسها، والتي تؤثر في حالته الصحية، حيث تشير التقارير الطبية في 
هذا الشأن إلي وجود صلة مباشرة بين السلوك والصحة، بمعني أن نشأة كثير 
من األمراض قد ترجع إلي السلوك الصحي غير السليم الذي تمارسه األسر في 

 .( ) حياتها اليومية
أوبرى "كما ترتبط الحالة الصحية للفرد بمدى إدراكه لها، وهذا ما دعي 

إلي القول بأن هناك ثالث محكات طبية تقليدية تحدد المرض، يأتي علي " لويس
وهي التي تعبر عن طبيعة المجتمع )رأسها خبرة الشخص المريض نفسه 

ي نهايتها ، واكتشافه لبعض االضطرابات في وظيفة الجسم، وف(والثقافة
وهي المستمدة من الطب وخاصة ) ياألعراض التي تتوافق مع النمط اإلكلينيك

، لذا يعد المرض ظاهرة من صنع المجتمع، ومرآة تعكس (نظرية تنميط المرض
 .طبيعة الثقافة السائدة
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حالة التحسن "وينطبق نفس األمر علي الصحة، فإذا عرفنا الصحة بأنها 
، "ي الكامل، وليست مجرد غياب المرض أو العلةالجسمي والعقلي واالجتماع

أدركنا مدي األهمية االجتماعية لمعناها، والدور البارز الذي يلعبه السياق 
االجتماعي الثقافي في تحديد المقصود بالتحسن الجسمي، وكيف تتدخل 
الجماعات االجتماعية، والبيئة الثقافية في تحديد معني الصحة، وتمييز الشخص 

 ( ).ن العليلالصحيح م
أن االستجابة للرعاية الطبية واختيار أسلوب العالج   zolaلذا يري زوال 
خمس مراحل ب طلب اللجوء للرعاية الصحية، بل يمر يال يكون بشكل عشوائ

" األزمة الشخصية المتبادلة"زمنية مختلفة، أطلق علي المرحلة األولي مصطلح 
ام باألعراض واألسباب التي يذكرها وفيها نالحظ أن الموقف يدعونا إلي االهتم

وهنا ال تتغير " التدخل االجتماعي"والمرحلة الثانية أطلق عليها اسم . المريض
والمرحلة الثالثة تتضمن توجيه . األعراض وإنما تهدد نشاطا اجتماعيا معينا

إدراك "والمرحلة الرابعة تعني . اآلخرين نحو االهتمام بالبحث عن العون الطبي
من وجهة نظر المريض، وأما المرحلة الخامسة واألخيرة فهي تتعلق " التهديد

بطبيعة ونوعية األعراض، وهنا ينصب االهتمام علي التشابه واالختالف بين 
هذه األعراض وبين حاالت سابقة ظهرت أعراضها علي بعض األصدقاء أو 

ات متباينة غيرهم، ولقد أوضح زوال أن هذه المراحل الزمنية المختلفة لها ارتباط
   ( ) .بالطبقات االجتماعية والجماعات العرقية

المريض باختالف المحاوالت التي يبذلها للتعامل  سلوكوبالتالي؛ يختلف 
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مع الحالة الصحية التي يشعر بها، فقد يلجأ الشخص في البداية إلي بعض 
ه، أنواع العالج، وقد يناقش االضطرابات التي  يعاني منها مع أصدقائه ورفاق

وزمالئه في العمل بحثا عن تفسيرات مختلفة لما يشعر به، وقد يسأل اآلخرين 
النصح حول ضرورة اللجوء إلي الطبيب، وحول اختيار الطبيب ذاته، وقد يذهب 
في زيارة للطبيب كمجرد محاولة، لكي يقارن تشخيصه بالتصور الخاص لديه، 

شخاص عادًة ما يمرون وبالتفسيرات التي ذكرها زمالئه، ومعني ذلك أن األ
بتجارب غير رسمية عديدة، قبل االتجاه إلي االستفادة من الخدمات الطبية 

 .المتخصصة
، تعد جزًء من المجتمع وتفرض شكال من االستشاريينوهذه الشبكة من 

االتجاه نحو الخدمة الطبية المتخصصة، ويالحظ أن هذه المؤثرات الثقافية 
تعريفها للمرضي مع التعريفات الطبية  الخارجية العامة قد تتعارض في

المتخصصة، وفي هذه الحالة قد تؤدي إلي إحجام األشخاص عن االستفادة من 
الخدمات الطبية، وهنا عادًة ما يلجأ هؤالء األشخاص إلي الطب الشعبي، الذي 

فكلما قل . يختلف تأثيره باختالف مدي االعتراف الثقافي في المجتمع المحلي به
راف، ازداد اعتماد الشخص علي نفسه وخبراته الخاصة، ويالحظ في هذا االعت

هذه الحاالت األخيرة أن الشخص قد يعالج نفسه فترة ما، ولكنه في النهاية 
 ( ) .يذهب إلي الطبيب

وبناًء عليه؛ فإن استجابة الفرد للرعاية الصحية سواء أكان مريضًا أو 
الرفاهية الصحية أو رؤية : اتأثر بعدة عوامل من أهمهتيتمتع بصحة جيدة؟ 
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عالمات مرضية أو أعراض معينة وإدراكها واالعتراف بها ومدي تكرارها، ومدي 
توافر معلومات ومعرفة وافتراضات ثقافية عنها ومدي فهم القائم بعملية التقييم، 
وكذلك مدي جدية وخطورة هذه األعراض من وجهة نظر المريض، إضافة إلى 

ض علي اختالل وظائف األسرة والعمل واألنشطة مدى تأثير هذه األعرا
االجتماعية األخرى، ومدى توافر إمكانيات العالج وموارده والتكاليف المالية 

كما تتوقف إمكانية العالج وفرصه علي إدراك . واألعباء النفسية لهذا العالج
المريض للطبيب المعالج من حيث مدي استجابته للشخص وللمرض الذي 

 .ي إطار يتسق مع التوقعات الثقافية للمريضيعاني منه ف

 :الثقافة وتحديد أسلوب العالج -ثانيا  
كهم وإدرا بالمرض الناس وعى تشكيل في محورياً  دوراً  الثقافة تلعب

لطبيعته، وفهمهم ألسبابه، ومعرفتهم بطرق الوقاية منه، وأساليب معالجته، 
فكلما كانت الثقافة ذات طابع وبالتالي تحديد نوع الرعاية الصحية المطلوبة له، 

تقليدي، يشيع فيه التفكير الغيبي والخرافي، وتشتد فيه سطوة عناصر التراث، 
وتتفشي األمية، فإن الوعي بالمرض يتدني، كما يكتنف الغموض طبيعته 

بالمرض بكثير من التصورات والتفسيرات  المتعلقةوهنا تحفل المعتقدات . وأسبابه
وغالبا ما تمضي أساليب العالج . بع الديني واألسطوري التي يغلب عليها الطا

 .في نفس االتجاه
أداة للتكيف، أي أنها توفر لإلنسان بدائل متعددة يستطيع أن  فالثقافة

يختار من بينها ما يالئم معارفه وإمكانياته وظروف بيئته، ومن ثم فإن السلوك 
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ستمر الطب الشعبي جنبا وهكذا ي. اإلنساني يتنوع ويتباين إزاء الموضوع الواحد
إلي جنب مع الطب الرسمي في داخل نفس اإلطار االجتماعي الثقافي، أي أنه 
ال يختفي من الساحة ما دام يؤدي وظائف ويحقق إشباعات ينشدها األفراد 

 ( ).والجماعات في هذا اإلطار
أن المجتمعات التي تتميز بثقافة تقليدية تقف في " دمحم عباس" يرى لذا 

تطور والنمو التكنولوجي والممارسات واألساليب الطبية الحديثة موقفا وجه ال
معارضا في بعض األحيان، وربما كثيرا من األحيان علي حسب قوة وإلزامية 
الثقافة التقليدية، وال يرجع ذلك بطبيعة الحال إلي عدم إيمان أعضاء تلك 

أتي بها نظام الطب  الثقافات في جدارة وجدوى الممارسات الطبية والعالجية التي
وإنما العتقاد أعضاء تلك الثقافات في  -السيما وأنها لم تجربه بعد -الحديث

هو  -عندهم–طبيعة المرض، واألشياء المسببة له، وبالتالي ال يكون العالج 
مواجهة المرض ومعالجته في حد ذاته، ولو كان ذلك عن طريق األدوية 

فهم معتقدات الناس، ودور تلك المعتقدات والعقاقير الطبية الحديثة، وإنما في 
في تفسير المرض، وفي الوقاية منه، وفي العالج الذي يتقبله المريض، لذا 

(  ) .يتطلب التفسير الغيبي للمرض عالجا يتناسب معه
 

 الطب أن من بالرغم أنه علي" لمشهدانيا الفتاح عبد" يؤكد ؛عليه وبناء
 أحدث الشعبي الطب أن إال ؛المرض عالج في وتقنية علمية أسس له الحديث

 السنوات في والثقافات األوساط مختلف وفي المجتمعات كل في كبيراً  دوياً 
 العلمي الطب على الشعبي الطب يفضلون  المرضى من الكثير وأصبح األخيرة،
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 القديمة والطبية االجتماعية بنظمهم المجتمعات اهتمام إلى يرجع وهذا الحديث،
 اآلثار إلى يعود وكذلك مقوماتها، أهم الشعبي الطب شكلي والتي أخرى، مرة

 الذي األمر ،اآلثار هذه من الناس وخوف الحديث، الطب يتركها التي الجانبية
 على الحصول في الناس فشل أن كما .عامة والناس خاص بوجه المرضى أقلق

 أشكال عن يبحثون  جعلهم الحديث الطب خالل من ألمراضهم المطلوب العالج
 في توجد الشعبي الطب أفكار من الكثير أن يبين العلمي فالواقع. للعالج يلةبد
 الفئات على مقصوراً  يكن لم الشعبي الطب ممارسة أن كما المجتمعات، كل

 مستويات وذات متعلمة اجتماعية فئات يشمل وإنما المجتمع، في تعليماً  األقل
.جيدة وثقافية مادية

 (  )
 

 الممارسات علي الحفاظ في أساسياً  دوراً  يون الشعب المعالجون  يلعب لذا
 العالجية الخدمات كانت كلما الدور هذا ويتعاظم واستمرارها، الشعبية العالجية

؟ أدبية أو مادية المنفعة، هذه كانتأ سواء بالمنفعة، عليهم تعود يقدمونها التي
 بضاعتهم تكون  نهاإف ثم ومن للرزق، أساسيا موردا فيها يجدون  منهم فالمحترفون 

 الذين المحترفين، وغير .الكساد من وحمايتها لها الترويج علي يحرصون  التي
 كسب أو هللا لمرضاة سبيال فيها يجدون  فإنهم تطوعًا، الخدمات هذه يقدمون 
 صريح بشكل مادية أجورا يتقاضون  ال أنهم من الرغم وعلي الناس، محبة

 مكانتهم كتدعيم عديدة،أخرى  صور في األجر يتلقون  فإنهم ومباشر،
 بل االجتماعية، القوة مقومات بعض واكتساب المحلي، المجتمع في االجتماعية

 ثم ومن والمصالح، الخدمات في يدخل مما األحيان بعض في األجر يكون  قد
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 بقائها علي ويعملون  العالجية، الممارسات هذه علي بدورهم يحافظون  فإنهم
 (  ).واستمرارها

ن المعتقدات والممارسات الخرافية لعالج ولهذا فقد جاءت كثير م
األمراض التي تصيب االنسان، وكيفية تحقيق شفائه منها نتيجة لوجود تراث 
ومصادر شعبية يمكن للناس االعتماد عليه، ويوكلون بها إلي أشخاص يطلق 
عليهم أهل الطب أو الطب الشعبي؛ نظرًا لما يتمتعون به من خصائص وسمات 

هم للطب الشعبي القائم علي الممارسات السحرية أو الخرافية فريدة جعلت ممارست
أمرًا مقبواًل، مع تقبل بقية أفراد المجتمع للطرق العالجية القديمة، والتي استندت 

الشعبية إلى تفسيرات واقعية تارة،  للمعتقداتفي تفسيرها ألسباب المرض وفقا 
 .  (  )وتفسيرات غيبية فوق طبيعية تارة أخري 

 وجود جانب إلى اً مسلك الحاضر الوقت في الشعبي الطب خذأ هنا ومن
 عالجًيا، منه والمستفيدين وممارسيه وقواعده أسسه له فهو الحديث، الطب
 أو الدوائي الشعبي لطبا :التي تتمثل في العالجية وطرائقه أشكاله له وكذلك
 أنو  .(  )يالدين أو الروحي الشعبي الطب، و الجراحي الشعبي الطب، و العشبي
 جدوى  ذات طرائق هي ،إليها اإلشارة تمت التي الشعبية العالجية هطرائق جميع

 أن يمكن ال لكنها ،مفيدة لكونها تظهر الظواهر ألن طبية، وفائدة عالجية
.مفيدة تكن لم ما بالوجود تستمر

(  )  

وبالتالي؛ تقف المعتقدات الثقافية وراء الطريقة التي يدرك بها المريض 
ة التي تعد مرضا والتي ال تعد، المرضىة، كما تحدد األعراض حالته الصحي
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حيث يتشكل هذا اإلدراك وفقا للمكونات الثقافية التي تشتمل عليها ثقافة المريض 
 الثقافيلمستوي ا ؤثرأي وفقا للقيم والمعتقدات والمعايير الثقافية، وبالتالي ي

رهم لنوع الرعاية الصحية وبالتالي علي اختيا وأسبابه للمرضهم إدراك علي ألسرل
 .وتفضيلهم ألسلوب معين من أساليب العالج دون غيره

في حالة  وبالنظر إلي ثقافة المجتمع السوهاجي، نجد أن غالبية أفراده
إلي العالج بالطب الحديث، بينما في حالة  يتجهون  األصابة باألمراض المزمنة

جتماعية فهم يتجهون فيها وجود أمراض سببها العادات والتقاليد والمعتقدات اال
هم في بنوع المرض تحدد أسلوب عرفتهمممما يؤكد علي أن إلي الطب الشعبي، 

وهذا . عن إزدواجية أسلوب العالج لدي غالبية أفراد العينةكشف ، كما تالعالج
، حيث رأي أن الناس عندما "للطرق الشعبية"في تفسيره "  وليم سمنر"ما أكده 

وب ما أو قيمة طريقة ما من طرق السلوك في إرضاء يتبين لهم صالحية أسل
حاجاتهم فإنهم يرغبونها ويكررونها في كل مناسبة تتطلبها ويتمسكون بها مع 
مرور الزمن، وبذلك تتبلور وتصبح عاده اجتماعية يتعارف الناس عليها 
 ويعملون أيضا علي نقلها أفقيا في الجيل الواحد ورأسيا إلي األجيال المتعاقبة في
شكل أعراف وتقاليد تحرص عليها الجماعة وتحترمها، فما دامت قد أصبحت 
ضرورية لسالمة البناء االجتماعي ولرفاهية الجماعة فهي تمثل التصرفات 

 .(  )الصحيحة، والصائبة والسلوك المتسم بالصواب والخير والحكمة

العالج الشعبي يؤكد علي المجتمع المصري  أفرادبعض أن إتباع كما  
في تصنيفه ألنماط الفعل " ماكس فيبر"أفعالهم تقليدية، وهذا ما أكد عليه  أن
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هو ذلك الفعل الذي تمليه التقاليد  التقليدي الفعلاالجتماعي، حيث أكد علي أن 
والعادات الجمعية والمعتقدات التي يتم اكتسابها من خالل عملية التطبيع 

فسيرات الثقافية ألسباب التقليدي من التالفعل ، حيث يتضح (  )االجتماعي
 تمليه يرجعون أسباب المرض إلي ما المرضىالمرض وعالجه، فنجد بعض 

الثقافية السائدة في ذلك المجتمع الذي ظهر والمعتقدات  التقاليد والعادات عليهم
فيه المرض، فالمرض نفسه أو أعراضه قد يفسر بشكل مختلف تمامًا بواسطة 

تلفة، وأن هذا التفسير سوف يتأثر بسلوكهم ذوي ثقافات مخ المرضىاثنين من 
التالي للمرض وبنوع العالج الذي سوف يلجأون إليه، ومن ثم فأن هذه 
التفسيرات الثقافية للمرض قد تتعارض مع التفسيرات العلمية، كما أنها قد 
تتناقض مع الوسائل العالجية للطب الحديث، وترفض االنتفاع من الخدمة 

 .الصحية التي يوفرها

 :ستهالك الدواء في الحياة اليوميةالدخل وا -ثالثا  

الدواء  استهالك على تؤثر التي األساسية العناصر أهم من الدخل يعد
 دخل ازداد فكلما ،في الحياة اليومية؛ نتيجة لالهتمام المتزايد بالجانب الصحي

 أكثر الوقائيالدواء  السيما ؛للدواء استهالكه بذلك وازداد ،الشرائية قوته زادتالفرد 

المستوى  وتحسن اإلنسان صحة ارتقاء في تأثير من لذلك ما، لالعالجي الدواء من
 وازدياد الوفيات مستوى  وانخفاض األعمار إطالةفي  المتمثل للمجتمع الصحي

 المستوى  وبالتالي العمل، سن في هي التي كافة للفئات العمرية الفرد إنتاجية

لذا تري  .(  ) للمجتمع الصحي المستوى  تحسن نم الناتج االقتصادي واالجتماعي
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يعكس القدرة الشرائية، والسكن، والغذاء، والرعاية الدخل  أن" مارلين وآخرون "
 (  ).الطبية، والمكانة االجتماعية، والمسؤولية، والنشاط البدني، والتعرض للعمل

 االقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات ى يؤثر المستو وبناء عليه، 
لمستوى الصحي ألفراده، فانخفاض المستوى االقتصادي في أي مجتمع علي ا
المجتمعات، يكون له أثر كبير علي صحة أفراده، كما أن نسبة انتشار  من

األمراض المعدية تزداد في المجتمعات الفقيرة، وذلك ألن انخفاض المستوي 
ر في مثل االقتصادي يتبعه دائما انخفاض في مستوي صحة البيئة، فقد ال يتواف

هذه المجتمعات المسكن الصحي أو التخلص الصحي من الفضالت والقمامة، 
ويكون من الصعب علي األفراد في مثل هذه المجتمعات أيضا المحافظة علي 
تناول الغذاء الضروري الذي يساعد علي اكتساب الصحة؛ وما يعقب ذلك من 

م ال تنفق كثيرًا علي أمراض سوء التغذية، كما أن المجتمعات الفقيرة بشكل عا
برامج الخدمات الصحية، سواء أكانت برامج خدمية أو وقائية أو عالجية؟ بما 

المواطنين، مما يتسبب عنه انتشار األمراض في  احتياجاتيتناسب مع 
  . (  )المجتمع

للمرض تتحدد في ضوء الوضع االجتماعي  فاالستجابة وبالتالي
يض في محافظته علي صحته االقتصادي، إذ يحدد الوضع سلوك المر 

فهو يحدد إمكانيات اإلفادة من سبل العالج في حالة . واستجابته للمرض
كما يحدد . المرض، وتكاليف المحافظة علي الصحة بالنسبة للشخص السليم

الوضع أيضا نوعية األمراض في المجتمعات، فنالحظ بصفة عامة أن 
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أمراض سوء التغذية واألنيميا اقتصاديات المعيشة بالمجتمعات المتخلفة، تفرز 
ولين العظام وضعف في الجهاز المناعي للجسم، في الوقت الذي تؤدي فيه 
اقتصاديات المعيشة بالمجتمعات المتقدمة إلي أنواع أخري من األمراض كالسكر 

 (  ).والسمنة والقلب والسرطان وغيرها
 ال فإنناوأساليب العالج  الدخلمستوي  بين العالقة إلي وبالنظر 
 بالدخل يرتبط الحديث أو التقليدي العالج إلي االتجاه نأب الجزم نستطيع
 هذا في سلوكهم يختلف ال من المرتفعة الدخول ذوي  من نجد أننا إذ الضئيل؛
 بجرعات معين بوقت الدواء يريد فالمريض ،(  )الفقراء سلوك عن كثيرا المجال
 اختلفت ومهما تنوعت، أو النيةالصيد أشكاله اختلفت مهما ثابتة وبفاعلية محددة
 في المرضى جميع ذلك في ويتساوي  اإلنتاج، مكان أو الفعالة المادة مصادر
 (  ).العالم أنحاء

 والمشرب المأكل علي اإلنفاق جلأ من المال يكتسبون  فاألفراد
 من جزء ينفقون  األفراد من الكثير يجعل المفهوم وهذا الصحة، علي والمحافظة
 العالج، في المختار األسلوب عن النظر بغض المرض كافحةم علي مدخراتهم

 .(  )العالج علي بسيطاً  جزءً  إال ينفقون  ال األفراد من جعلت الدخل قلة ولكن
 مواقف صياغة في مهماً  دوراً  المستوى االقتصادي يلعب؛ عليهوبناء 

 يتطلب عندما الدور هذا ويتجلى، المرض بمواجهةا يتعلق فيم وقراراتهم الناس
 الفقراء سلوك أن على الواقعية الشواهد وتدلة، مادي اتوالتزام نفقات العالج
 الرسمي الطبي العالج وبينا يتوزع بين البدائل العالجية الشعبية م غالباً 
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ة، وكلما اشتدت وطأة الفقر اضطر رمزي بأجور أو مجاناً  يقدم الذي الرخيص،
 هناء"وهذا ما دعي  (  ) .مكنةالفقراء إلي اختيار ارخص البدائل العالجية الم

 مستويات ضوء في يتحدد األفراد حاجات إشباع مستوي  أنإلي القول ب" الجوهري 
 في حياتهم نوعية تحديد في كبيرا دورا تلعب والتي عليها، يحصلون  التي دخولهم
 (  ).االقتصادية وغير االقتصادية المتغيرات من غيرها مع تفاعلها

كاستخدام : ج في األسرة الفقيرة من العالج المنزليفغالبًا؛ تبدأ رحلة العال
األعشاب المغلية كالنعناع والكمون والكركديه والشاي المضاف إليه عصير 

لألطفال  -المذاب في الماء–الليمون، أو ماء األرز أو البليلة أو النشا 
في حالة –كما يشمل ربط الرأس . المصابين باإلسهال والنزالت المعوية

كما يضم العالج المنزلي تناول . و دعك البطن في حالة المغصأ -الصداع
دواء سبق استخدامه في حاالت مشابهة، سواء استخدمه الشخص نفسه أو أحد 
أفراد أسرته أو أحد جيرانه، وأيضا استخدام المسكنات والكمادات، كما يمكن أن 

ض حيث أن تشخيص المر –ندرج في هذا المجال أيضا اللجوء إلى الصيدلي 
ليقوم المريض أو أحد أقاربه بوصف  -وعالجه ليست من مهمته األساسية

في الحاالت التي يرون أنها ال تحتاج إلي  خاصةأعراض المرض للصيدلي 
كالصداع أو األنفلونزا، فيقوم الصيدلي بوصف " مش مستاهله كشف"طبيب 

 (  ).العالج بناء علي ذلك
 العالج لتقديم لبديلا الحل بعضهم لدى الطبية األعشاب تعد لذا
 المعزمون  يفعل كما والثواب لألجر أو الثمن رخيصة كانت إذا خصوصاً 
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 أن كما الطبية، واالستشارات الصيدليات في األدوية بأسعار مقارنة والمرقون،
 منهم يطلب ال المعالج نأل وذلك الشعبي، العالج إلي يتجهون  المرضى بعض
 .(  )حجمه كان مهما منهم قبلهي مبلغ أي نوإ تحاليل، أو فحوصات أي

 الصحة لمنظمة العامة المديرة - "تشان مارجريت" دعيوهذا ما 
  التقليدي الطب حول آسيا شرقي جنوب لبلدان الدولي المؤتمر في -العالمية

 العشبية األدوية أنإلي التأكيد علي  ،.م    فبراير في ُعقد والذي (الشعبي)
 على الناس كل حصول ضمان تحقيق في همتس ومأمونيتها جودتها ثبتت التي

 والممارسون  العشبية، والمعالجة العشبية، األدوية وتعتبر الالزمة؛ الرعاية
 لماليين بالنسبة الصحية، للرعاية الرئيسي المصدر (الشعبيون ) التقليديون 
 رعاية فهي الرعاية، لهذه الوحيد المصدر األحيان بعض في إنها بل البشر،
 .الكثير تكلف وال بسهولة عليها الحصول ويمكن وتالبي من قريبة

 تكاليف ُيسرأن و  الناس، من كبيرة أعداد بها وتثق ثقافياً  مقبولة أنها كما 
 فيه ارتفعت وقت في جاذبية أكثر يجعلها العشبية األدوية معظم على الحصول
 عالم،ال أنحاء معظم التقشف فيه وساد جنونيًا، ارتفاعاً  الصحية الرعاية تكاليف

 طرق  من كطريقة نفسه يفرض أن استطاع (الشعبي) التقليدي الطب إن ثم
 المزمنة، السارية غير األمراض انتشار معدالت في الشرس االرتفاع  مع التكيُّف
 (الشعبي) التقليدي الطب أحضان إلى اللجوء أسباب عن النظر وبغض  

 كثيراً  تنامي قد به اماالهتم أن في شك من ما فإن ؛لالستشفاء طلباً  والتكميلي
(  )العالم أنحاء مختلف في يظهر ما على تناميه يواصل وسوف

.  
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وبالنظر إلى أساليب تكيف الفقراء مع العالج الرسمي، نجد هناك تنوع 
إليها الفقراء من مختلف الشرائح في الريف  يلجأمؤسسات الطب الرسمي التي 

ات المستشفيات العامة، والحضر علي السواء، ويأتي في مقدمة تلك المؤسس
ويلجأون إليها في حاالت المرض الشديد، وأيضا إلجراء العمليات الجراحية، كما 
تعد الوحدة الصحية المؤسسة الطبية الرسمية الثانية كمكان للعالج، ولصرف 
األدوية، سواء تم ذلك في قسم العالج المجاني بأجر رمزي أو العالج 

إلي االستفادة من  -في أدني السلم الوظيفي–االقتصادي، كما يلجأ الفقراء 
خدمات التأمين الصحي، وخاصة في األمراض التي تتطلب إجراء عمليات 

 (  ).جراحية
؛ فيستطيعون مواجهة األعباء المادية التي يتطلبها العالج األغنياءأما 

الثراء والغني؛ فإن األغنياء يكون  درجةالطبي الرسمي الحديث، وكلما زادت 
 من فمنهمالحصول علي الرعاية الطبية المتقدمة مهما كانت التكلفة،  بوسعهم
، ومنهم من يسافر إلي الخارج لتلقي (االستثمارية)ة الخاص المستشفيات يرتاد

 (  ).المتخصصين العالميين األطباء مشاهير يد علىالعالج 
 المجتمع المصري معدل استهالك أفراد وبالتالي يؤثر مستوي الدخل علي 

وهذا ما أكدته الدراسة التي أجراها الباحث علي المجتمع السوهاجي،  اء،للدو 
عن وجود عالقة طردية ضعيفة بين مستوي الدخل ها نتائج تكشف حيث

ومتوسط اإلنفاق الشهري علي الدواء، فكلما زادت فئة الدخل تبعها زيادة في 
ة عن وجود عالقة طردي كشفت كمامتوسط اإلنفاق الشهري علي الدواء، 
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ضعيفة بين مستوي الدخل ومدي تناسب أسعار األدوية مع الدخل، فكلما زادت 
الذين تناسب لديهم أسعار األدوية  لدخل تبعها زيادة في نسبة أفراد المجتمعفئة ا

عن وجود عالقة طردية ضعيفة بين مستوي أيضًا كما كشفت . مع دخولهم
. األصلية ألدويةار أسعا رتفاعفي حالة إ البديلة األدوية شراءالدخل واللجوء إلي 
إلي األدوية البديلة، بينما مع الزيادة في  يتجه أفراد المجتمعفكلما قل الدخل 

وبالتالي يؤثر مستوي الدخل علي . األدوية األصلية شراء إلي يتجهون الدخل 
 . نوعية الدواء المطلوب في حالة المرض

مع  يتفقالمصري  ن استهالك الدواء في المجتمعومن هذا المنطلق، فإ
أن اإلنفاق االستهالكي يعتمد التي تؤكد علي  "كينزل"نظرية الدخل المطلق 

يتجه للزيادة وبالتالي فإن استهالك السلع . بصورة أساسية على مستوى الدخل
مع كل زيادة في الدخل، بحيث تكون زيادة االستهالك أقل من إجمالي الزيادة 

 .(  )دخارالدخل يوجه لإلطالما أن هناك جزء من  ؛في الدخل
ال يؤثر علي أسلوب أن الدخل  (  ) منظمة الصحة العالميةترى  لذا

علي شكل ونوع وكمية الدواء المتوافرة في أي العالج فقط؛ بل يؤثر أيضا 
فوزارات الصحة هي التي تحدد عادة أنواع األدوية التي ، مجتمع من المجتمعات

في أي مجتمع من المجتمعات، فهي تقدم يتم اختيارها وأشكالها واستخداماتها 
 المشكالتبحكمة مجموعة محدودة من األدوية والجرعات التي تتناسب مع 

مع جميع المستويات التي ، والتي تتناسب أيضا الصحية المنتشرة في أي مجتمع
في ضوء الموارد المالية المتاحة، واألمراض ؛ تقدم في مؤسسات الرعاية الصحية
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 .المنتشرة
والواعية التي تمتلك  الرشيدة األسريرى الباحث أن  ذلك، من غموبالر 

التي تلجأ  العالجية المؤسسة نوع كان مهما المنفعة تعظيم إليثقافة دوائية تلجأ 
 ومهماشكل ونوع وكمية الدواء،  ومهما كان العالج، أسلوب كان ومهما ،لها

ية غالبا قد تبدأ من ؛ إال أن رحلة العالج في األسرة المصر العالج تكلفة كانت
العالج المنزلي، ثم تتطور إلي أن تصل إلي السفر إلي الخارج لتلقي العالج 

؛ ولكن في حدود اإلمكانيات المتخصصين العالميين األطباء مشاهير يد على
 .والموارد المادية المتاحة لدي كل أسرة

 :التعليم وتشكيل المعرفة الدوائية -رابعا  

اكب التغيرات المعرفية، إذ يتحول تلقائيًا إلى تعليم ال معني لتعليم ال يو 
لتاريخ العلم، يعزل نفسه عن اإلفادة بتطبيقاته، وعن إمكانيات  -منقوص –

كذلك، فإن أي مجتمع ال يتفاعل . استخدام منهجيته، وعن سبل التطور بعامة
مع التغيرات المعرفية وال يسهم في إحداثها وتطويرها، هو مجتمع يعيش 

 (  ).علي اآلخرين، مجتمع تابع، عاجز عن المنافسة والتطور" فالً متط"
وجد علي وجه األرض، وهو يسعي إلي معرفة الحقائق  أنفاإلنسان منذ 

التي تساعده علي اكتشاف العالم الذي يعيش فيه، وفهم القضايا التي تواجهه، 
 فمن خالل البحث عن المعلومات يستطيع الفرد كفاعل اجتماعي أن يواجه
العقبات والمشاكل التي تواجهه في حياته، وبالتالي فالمعرفة مرتبطة بوجود 

، إال أنها تطورت وتنوعت بفعل -عز وجل-اإلنسان وتفكيره منذ أن خلقه هللا 
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 (  ) .تطور وعي اإلنسان وخبراته
وظائف التعليم تتمثل في تحرير اإلنسان بتمكينه  إحدىومن هنا كانت 

بصورة مستقلة، والتفاعل معها ونقدها، وتوظيفها في من الوصول الى المعرفة 
اآلنية والمستقبلية، وبما يؤدي الي الوعي المعرفي واالجتماعي –حل المشكالت 

وبالتالي يهدف التعليم إلي تنمية القدرة اإلبداعية وتشجيع القدرة علي . واإلنساني
ائي، وتنمية روح االبتكار وتقديم ما هو جيد، وإتاحة الفرصة للنشاط الحر التلق

المبادرة، والرغبة في االكتشاف وتكوين الشخصية المتفردة واإلرادة المستقلة 
 . (  ) والرأي الذاتي الحر

 الوسـائل األساسـية فـي عمليـة التنميـة الـصحية منيعد التعليم لذا 
 واالجتماعية، فعلى صعيد األطباء ومن خالل ما تعلموه ودرسوه فـي حيـاتهم

 والعملية نجد أنهم أكثر استجابًة للتعامل مع المرض والعالج وبالطرائقالعلمية 
 العلمية التي تستند على أسٍس تجريبية، أما أفراد المجتمع فكلما كان الفرد متعلماً 
 ويمتلك معرفة وثقافة اجتماعية وطبية يكون بالتأكيد أكثر استجابًة وتوافقًا مـع

 د أن الفرد الذي لديه تعليم أو شـهادةمعطيات المرض وأساليب عالجه، لذا نج
 يكون أكثر وعيًا وأكثر فهمًا لما يتطلبه أمر العالج واألخذ باألسـباب ويكـون 
 بالتالي مستوعبًا لما يقوله ويطلبه منه الطبيب، وكذلك يكون أكثر حذرًا وجديـةً 
 في التعامل مع حاالت المرض البسيطة وما يتناوله من أدوية وعالجـات قـد

 كون لها أثرها اإليجابي من جانٍب معين في تعاملها مع المرض لكنها قد تتركي
 (  ).تأثيرًا سلبيًا في الجوانب األخرى تنعكس بدورها على صحة الفرد
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تعليمهم واطالعهم يتشكل لديهم رأس مال ثقافي،  خاللمن  األفرادف
 -التجاري )ومسمياته واءدبالود لمقصامعرفة يمدهم بمعرفة دوائية تمكنهم من 

ودواعي  طرق  فةرمعاألدوية، وت تصنيفا علیرف لتعا، و (العلمي -الكيميائي
ض يرلمالتي ينبغي علی ت اماولمعلا إدراكوموانع استعمالها، إضافة إلي 

 االستعمال الخاطئ واالستعمال الصحيحن بي ، والتمييزدواءلن افتها عرمع
 .(  ) راضألمض اببع األدويةط برلألدوية، وأخيرا 

 جديدة، وخبرات معارفالفرد  سابومن هنا يأتي دور التعليم في إك 
 المتاحةاألدوية  أنواعبأساليب العالج وب مختلفة ومعارف خبرات يكتسب فالفرد
بطرق و  ،تنتجها التيالشركات وب ،(ماركتها) التجارية وبعالماتها األسواق في

 آرائنامن  كثير أن كما  -الذي يعد ثمرة التعليم -التعلم طريق عناستخدامها 
 والتعلم التعلم، عملية إلي وأخيراً  أوالً  ترجع ورغباتنا ودوافعنا وأفكارنا اومعتقداتن
 وقدرات خبرات من اكتسبه وما معلومات من الفرد عليه يحصل ما يشمل

 طريق عن التعلم هذا تم سواء مختلفة، وعادات ومعارف ومهارات واتجاهات
 من فيها بما الخارجية البيئةرسة أو الجامعة أو المد أو األصدقاء أو األسرة
 .وغيرها والتليفزيون  واإلذاعة والمجالت كالصحف نشر وسائل

فنجد  المستقبل، في الفرد سلوك علي تؤثر المكتسبة والمعارف فالخبرات
 ففي بالتدرج، الفاشلة الخبرات وينبذ له الناجحة الخبرات تكرارى إل يميل الفرد
أدوية أو أعشاب  شراءباستخدام أسلوب عالج معين، أو  ما أسرة قيام حالة

 نتوقع أن فلنا ،شفاءوال الرضا من عالية درجةمعينة، وحقق لها هذا األسلوب 
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  .(  )جديدهناك  يعد لم ما المستقبل، فياستخدام األسرة لهذا األسلوب  تكرار
 جاهاتهات علي يؤثر الفرد يحققه الذي التعليميالمستوى  إنوبناء عليه؛ ف

فالعلوم تهدف أساسا إلي تكوين اتجاهات معينة لدي الفرد،  ووعيه، وأفكاره وأرائه
اتجاهات جديدة، أو تغيير اتجاهات  بناءوكل نوع من أنواع التعليم يهدف إلي 

قائمة، وتجعل الفرد يفكر بطريقة علمية منطقية، ولن تحقق المادة الدراسية 
ثرها علي طالبها في شكل تغيير في اتجاهاتهم أهدافها إذا لم تترك هذه المادة أ

.وإكسابهم اتجاهات جديدة
(  )  

ى المستو  ارتفاع أنى عل (  )"المعمر هللا عبد" دراسة  أكدتومن هنا 
 التي الهامة العوامل من المرض مسببات إدراك وقدرة والدخل والوعي التعليمي
يقتصر دور المستوي  كما ال. الحديث الطبي العالج إلي الفرد توجيه علي تعمل

التعليمي علي توجيه الفرد نحو أسلوب العالج فحسب، بل ويكسبه القدرة علي 
 مستعرضاة أمام الطبيب، وبشكل مفصل ودقيق المرضىعرض المشكلة 

إحساسه باأللم، وأحيانا يتعرض للعضو المصاب بالتسمية، بينما أصحاب 
لطبيب، ويأتون بأعراض المستوي المتدني ال يستطيعون عرض مشكالتهم علي ا

 .علميًا وطبياً ة مرضية غير معروف
علي أن التعليم يمكن  (  )"مارلين وآخرون " ؛ تؤكدومن هذا المنطلق

؛ وذلك منن خالل التأثير على سلوكيات ضاألفراد من حماية أنفسهم من األمرا
إكسابهم أيضا نمط حياتهم، وإكسابهم القدرة على حل المشكالت الصحية، و 

حول  اإليجابيةات واألصول االجتماعية والنفسية واالقتصادية، كالمواقف المهار 
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الصحة والحصول على الخدمات الصحية الوقائية، والعضوية في جماعات 
األقران التي تشجع على اعتماد أو استمرار السلوكيات الصحية اإليجابية، 

 .وارتفاع الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية
القراءة والكتابة ال يستفيد من اإلرشادات فالفرد الذي ال يعرف 

أو النشرات الصحية،  المجالتوالمعلومات الصحية المنشورة في الصحف أو 
كما أن فرصة إيمانه في البدع والخزعبالت تكون كبيرة، وإنه قد يعتمد في 
عالجه علي الخرافات بصورة أساسية، وهذا يؤثر علي الحالة الصحية 

   .(  )للمجتمع
، ال يقتصر دور المستوى التعليمي على المفاضلة في أسلوب ومن هنا

العالج، بل ويظهر في اختيار المعالج أو الطبيب  بناء علي الخبرة والتخصص 
الطبية  والمؤسسات والخدمات األدوية تجاه لألسرالتعليمية  فالخبراتوالسمعة، 

 ألدويةا هذه إلى الرفض أو الرضا بعين ستنظر األسر كانت إذاما  ُتحدد
دواء  اشترتؤسسات، فإذا ما استخدمت األسرة أسلوب عالج أو والم والخدمات

 عند فإنها عنه، سلبية أحاسيس لديها فستتكون  المطلوبة، بالجودةمعين ليس 
  .، وتبحث عن غيرهشرائهاستخدامه أو  عن تمتنع أخري  مرة إليه الحاجة

في حل المشكالت، ما  والتعامل معها وتوظيفها للمعرفةوأخيرًا؛ ال معنى 
لم يؤدي ذلك إلي الوعي المعرفي واالجتماعي واإلنساني، اي إلي إعادة تشكيل 

 . المعرفة والسلوك، وفتح آفاق جديدة نحو ذلك في عملية جدلية ال تتوقف
العينة فقد أكد غالبية أفراد  وبالنظر إلي واقع التعليم في مجتمع الدراسة،
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لم تؤدي دورها في زيادة المعرفة المجتمع المصري في أن المناهج الدراسية علي 
وبالتالي . لم تحتوي علي أي معلومات دوائيةفهي ، فرادهالدوائية لدي غالبية أ

-فإن التعليم األساسي والثانوي والفني والكليات النظرية في المجتمع المصري 
التي " باولول"ال يتفق مع فلسفة التعليم  -من واقع ما أكدته غالبية أفراد العينة

تؤكد علي أن التعليم الذي يستهدف الحرية يركز علي اإلدراك أكثر مما يركز 
علي نقل المعلومات، فمادة التعليم في هذا الحال تقف في وضع وسطي بين 
المتعلم والمعلم، فالعالقة الحوارية التي تنشأ بينهما تساعدهما علي الوعي بمادة 

وبالتالي فهو ال يوفر المادة العلمية التي  (  ).اً التعليم وبذلك يصبح التعليم ممكن
تعمل علي زيادة المعرفة الدوائية التي تمكن الفرد من فهم المعلومات الخاصة 

 على وبالتالي تكون لديه القدرة بالدواء وتفاعالته وكيفية استخدامه وتخزينه،
 لعادةا شكل يكسبها مستمرة بصورة الحياة اليومية في المعلومات هذه تطبيق
 صحته على تحافظ التي وتحدد واجباته المتزنة المتكاملة قدراته توجه التي

 .إمكانياته، أي وهذا ما يطلق عليه الوعي حدود في وذلك وحيويته،
بالرغم من أن المناهج الدراسية لم تهدف إلي تنمية المعلومات الدوائية، و 
فقد تبين أن معظم أفراد يتمتعون بثقافة دوائية،  أبناء المجتمع المصري إال أن 

العينة علي درجة عالية من الثقافة الدوائية، من خالل إدراكهم بأن لمؤسسات 
الصحة واإلعالم والتربية والتعليم أدوار يجب عليهم القيام بها، لتوصيل تلك 

عقد والصيادلة، و طباء األاستضافة وتتمثل أهم تلك األدوار في . المعلومات
 ياتتخصيص منتدو  االستخدام الخاطئ للدواء،تتناول  تيال ملتقياتالندوات و ال
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توفير موسوعات ، و ةدوائيتوزيع ملصقات للتوعية الالدوائية، و للحوارات الصحية 
 .عن اآلثار الجانبية لألدويةوكتب 

 البطاقــة اإلعالميــة للــدواءبقــراءة  أبنــاء المجتمــع المصــري هــتم غالبيــة لـذا ي
واالحتياطــــات، بـــالرغم مــــن عـــدم وجــــود  اتالتحـــذير و  خاصـــًة دواعـــي االســــتعمال،

، مما يؤكد علـي أن البطاقة اإلعالمية للدواءعالقة بين المستوي التعليمي وقراءة 
معرفــة قصــدية نابعــة مــن  أبنــاء المجتمــعالثقافــة الدوائيــة التــي يتمتــع بهــا غالبيــة 

 فالمعرفــة بالشــيء ال تــأتي إال مــنحــاجتهم لتلــك المعلومــات فــي الحيــاة اليوميــة، 
خالل الوعي القصدي، فبالقصد يمكننا إدراك الشيء إدراكًا مباشرًا، وهذا مـا كـان 

 .(  )من قصدية الوعي" هوسرل"يقصده 

 :جتماعية وتشكيل الثقافة الدوائيةالمساندة اال -خامسا  

 غيره عن معزل أو بمنأى يعيش أن يمكنه ال الذي المخلوق  ذلك اإلنسان
 تبادل وعلى بهم، واالتصال غيره مع اعاالجتم على مفطور ألنه البشر من

 ومن ،اآلخرين حاجات إشباع في ويسهم حاجاته بذلك فيشبع معهم، المنفعة
 منهم ويتلقى اآلخرين ويقدر والمشاعر والقيم األفكار تتبادل االجتماع هذا خالل
 ال ،هبطبع اجتماعي كائن اإلنسان إنف ،وهكذا...مشاعرهم ويشاركهم التقدير
 يعطي متفاعل فاعل ضوع فهو ،المجتمع أفراد عن منعزالً  لعيشا على يقوى 
، إطار في ويأخذ  هتعين التي هوإمكانات هقدرات وءض في منتجاً  يكون  بهذاو  تكاملي 
 ويتلقى اآلخرين، مع والمشاعر والقيم األفكار يتبادل الوقت نفس وفي ذلك، على
 .ھكذاو  .... مشاعره إياه مهمشاركت مهمن ويستقبل التقدير مهمن



   ثقافة استهالك الدواءالمرتبطة بتشكيل  المحددات االجتماعية: الفصل الرابع 

011 

 من هاما مصدرا يعتبران السند وتقديم االجتماعية بالعالقات فاإلمداد 
 فهو لذلك فيه، يعيش الذي عالمه في اإلنسان يحتاجه الذي التثقيف مصادر
 لتوفير هاما مجاال االجتماعية البيئة تعد ذلكل .خارجه من وعون  مدد إلى يحتاج

 للفرد يمكن المصادر من مجموعة لتشم لكونها نظرا للفرد، والمؤازرة المساندة
 والجيران واألقارب والزمالء واألصدقاء األسرة مثل للمساعدة طلبا إليها يلجأ أن

 اصطلح وقد .الفرد حياة في خاصة أهمية لهم الذين المجتمع أعضاء من وغيرهم
 عالقاته خالل من الفرد عليها يحصل التي والمؤازرة المساعدة تسمية على

 .(  )االجتماعية ةالمساندب االجتماعية
  فمن، اإلنسان قدم قديمة ةاالجتماعي المساندة تعد لقالمنط ذاه نمو 

 ظل في هدافهأ  تحقيق على يقوى  ال هوف عه،مجتم مع التفاعل هأمكن اهخالل
 ،همجتمع ادر أف مع الدور يتبادل هاخالل من هأن كما ،هل مهودعم اآلخرين غياب
 .(  )الطارئة والمواقف لألزمات هتعرض حال في اهل احتياجاً  أكثر انك وإن

 دعم كل هي بأنها االجتماعية المساندة " بيومي دمحم" يعرف عليه،؛ًء وبنا
 ةمجابه على ومساعدته المعنوية روحه رفع بقصد للمريض يقدم معنوي  أو مادي

   .(  )المرض نع الناجمة والنفسية العضوية أالمه وتخفيف المرض
 :أنها فيري  عليها الحصول مصادر خالل من "دمحم السيد" يعرفها بينما

 واآلخرين واألصدقاء األسرة من الفرد يتلقاها التي المختلفة المساعدة أساليب هي
 واالهتمام والمشاركة المساعدة تقديم في تتمثل والتي ،به القوية العالقة يذ

 للفرد فةالمختل الحاجات تشبع والتي الحياة جوانب جميع في والتشجيع والتوجيه
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 عالقات تكوين على وتساعده وإمكانياته، بنفسه ثقته من وتزيد باألمن وتشعره
 .(  )جيدة اجتماعية

 ،االجتماعية المساندةتنوع وجهات النظر التي تناولت مفهوم  من وبالرغم
 أن :أولهما، أساسيين مكونين ملتيش المساندة مفهوم أن على اتفاق هناك نإف

 االجتماعية عالقاته شبكة في األشخاص من كاف ددع يوجد أنه الفرد يدرك
 الفرد لدى يكون  أن :وثانيهما الحاجة، عند عليهم واالعتماد إليها الرجوع يمكن
وبالتالي  (  ).بجدواها والقناعة له المتاحة المساندة عن االرض من معقولة درجة
 االجتماعية، المساندة بكم يرتبط ال االجتماعية للمساعدة اإليجابي التأثيرفإن 
 لعمق كهاإدر  بمدى أي ، المساعدة هذه له تقدم الذي الشخص اقتناع بمدى وٕانما

 .دعم من له يقدمون  ما وكفاية باآلخرين عالقاته
 الفعال االجتماعي الدعم رمصاد أهم نم االجتماعية المساندةذا تعد ل

 الرضا ومستوى  االجتماعية، المساندة حجم يؤثر حيث، اإلنسان يحتاجهي الذ
 وتعامله مواجهته وأساليب المختلفة، الحياة لضغوط الفرد كراإد كيفية فى عنها
 يالنفس لألمن الحاجة إشباع في هاماً  اً ر و د تلعب أنها كما الضغوط، هذه مع

 شدة عن الناتجة المعاناة مستوى  خفضو  ةالمرضى األعراض حدة وتخفيف
  (  ).الضاغطة األحداث

لسالمة أحد اللبنات األساسية لجتماعية وبالتالي تعد المساندة اال
الوجدانية،  لمساندةا: تضمنت؛ حيث (  )االجتماعية والنفسية والصحية

 الفرد عليها يحصل التي والمجتمعيةالتقديرية، و  ،والمعنوية، يةالمعلوماتية، واألدائ
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، االجتماعية بيئته في المتاحة المصادر مع االجتماعية عالقاته خالل من
 االجتماعية للمساندةعلي مصادر رسمية : صادر البيئة االجتماعيةوتشتمل م

 رؤساء ويمثلها والهيئات والمؤسسات الصحية والطبية العمل ببيئة مرتبطة نجدها
 رجال واالجتماعيون، النفسيون  والمرشدون واألطباء والصيادلة  العمل وزمالء
 الفرد مدادإ خالل من الفرد، حياة في فعال دور لهم يكون  لذين، االدين

 يبرز، ومصادر غير رسمية حياته في الضرورية والدوائية الصحية بالمعلومات
 أو الوقائية الخدمات وموفرو والجيران واألقارب واألصدقاء األسرة أفراد هابين من

(  ) للمساندة أولية كمصادر المعالجون،
.  

 والحنان والحب الثقة مشاعر إظهار تعني: ةالوجداني المساندةف
أول أشكال وصور المساندة التي يتطلبها اإلنسان سواء كان  هي، و لآلخرين

 كلمات في اإلنسان يجده نفسيمعافًى أو مريًضا، وتعرف علي أنها دعم وسند 
 فيجد ء،االضر  في والشفقة المواساة تاعبار  وفي ء،االسر  في عليه والثناء التهاني

 في ويجد المتبادل، والحب والتقبل والتقدير االستحسان له الناس تهنئة في
 على والتشجيع والجزع، والسخط والقلق التوتر مشاعر من التخفيف له مواساتهم
، ففي ظل وقدره هللا بقضاء رضا فيها تفاؤلية بطريقة أصابه فيما التفكير

 والحب، واالهتمام والرعاية، المودة، مشاعرالمساندة الوجدانية يجد المريض 
ندة الوجدانية علي الرغبة في تناول الدواء من أجل وبالتالي تساعده المسا

 . الذات ر وتقبلتقدي إعادةالشفاء، والرغبة في العودة للحياة، 
 أو واإلرشاد بالنصيحة، ويدالتز  بها يقصدف :المعلوماتية المساندةأما 
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 مع التعايش أو موقف فهم في الفرد مساعدة بغرض للموقف المناسبة المعلومات
 الذيى المعلومات الدعم مدي في ذلك ويظهر ،الشخصية مشاكله أو البيئة مشاكل
 باألدوية يتعلق فيما الرسمية وغير الرسمية المساندة مصادر من الفرد يتلقاه

(  ) وأساليب العالج
. 

 التنشئةتتم فيها  حيث ،من أهم مصادر المساندة الرسمية األسرة وتعد
 األطفال يبدأفيها  التيو  األولي، شأةالن بسنوات ترتبطالتي  األساسية االجتماعية

 وتتم ما، مجتمع في أعضاءوا ليكون المطلوبة والمهارات المعرفي التراكم بتحقيق
 األمراض، بعض عالج بأساليب ترتبط متنوعة أنشطة خالل من العملية هذه

 مع والتفاعل المالحظة خالل من معينة بأمراض المرتبطة األدوية واستخدام
 هذه تعرض حالة وفي بالتشكيل، الدوائية الطفل ثقافة تبدأ كوبذل اآلخرين،
 .المبكرة التنشئة خالل من المحصلة والثقافة بالمعرفة ستواجه للتهديد الثقافة

 فيها يكتسب التي العمليةى إل االجتماعية التنشئة مفهوم يشيرحيث 
 التنشئة وممفه يشيربينما  (  ).والسلوكيات المعتقدات من عديدة أنماطاً  األطفال

 والمعارف المهارات األفراد خاللها يكتسب التي العملية إلي االستهالكية
 تنقل التنشئة خالل فمنوبالتالي  (  ).االستهالكي ألدائهم المناسبة واالتجاهات

 أبنائهم، إلي االجتماعية والطبقة العليا والثقافات للمجتمع الثقافية المعاني األسرة
 عن تنجم أن يمكن التي المخاطر عن اآلباء تحدث خالل من ذلك ويتضح

 العادات بعض وتصحيح باألعشاب، ى والتداو  للدواء الخاطئ االستخدام
 تواريخ ومراقبة المنازل في األدوية وتخزين الذاتية ة بالمداوا  المتعلقة السلبية
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 المنتجات عن المعارف األطفال يكتسب وبهذا، الصالحية وانتهاء الدواء إنتاج
 (  ).والمتنوعة المرتبطة االستهالكية والمهارات والخدماتة الدوائي

 اتجاهاته وتكون  الفرد، فيها يتربى التيى األول الخلية هي األسرةف
 لديه وتتكون  الفرد، فيها ينمو استهالكية وحدة أول تعتبر األسرة أن كما ودوافعه،
ًا كبير ًا دور  سرةلأل أن كما سواء، حد علي السيئة أو الجيدة االستهالكية العادات

اتخاذ القرارات الشرائية،  كيفية يتعلم ففيها ،للفرد الشرائية القرارات علي التأثير في
 عليو  الشراء؟ قرارات اتخاذ عند االعتبار في خذهاأي أن يجب التي العواملوما 
 تكون  الشراء قرارات هل ؟ عاطفية دوافع أم رشيدة دوافع هل؟ يعتمد دوافع أي

 .(  ) األسرة خالل من الفرد يتعلمه ذلك كل عية؟جمام أ فردية
فهم  ،والمدرسة يأتي دورهم بعد األسرة الجيرانو  واألقارب األصدقاء أما

 الحياتية بالخبرات تتعلقالتي  الثانوية االجتماعية لتنشئةيعدون المصدر الرئيس ل
 من أوسع طارإ إلي ريشا هنا ومن والمستمرة، المعقدة والثقافية واالجتماعية
 فالتنشئة العمر، طول وتعلمها تحصيلها يتم التي واألدوار والمعارف المهارات

 التي المتعددة الثقافية الجوانب معني وإدراك فهم عملية هي الثانوية االجتماعية
 لتنشئةل حاضن نهأ عليعادًة  التعليم إلي ينظر، وبالتالي حياتنا لاطو  بها نمر

 األطفال يحصل المختلفة الدراسة احلمر ظل  ففي الثانوية، االجتماعية
 -والمناهج العلمية المواد خالل من– والمهارات الدوائية المعرفة عليمراهقون وال

 .اليومية حياتنا في للدواء األمثل االستخدام لتخدم المطلوبة
بينما يعد الطبيب والصيدلي من أهم المصادر الرسمية للمساندة 
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 فهناك؛ األمثل االستعمال الدواء نستعمل أن أردناا إذ لذاالمعلوماتية الدوائية، 
 ن؟ ألسليماً م أ مريضاً  كانأ ءاسو  منا، فرد كل بها يلم أن ينبغي دوائية معلومات

 المريض وقاية وفي العالج، تنفيذ دقة في فعاال إسهاما تسهم المعلومات هذه
 تباعا عدم أو الدواء استعمال سوء عن تنجم التي األضرار من السليم والشخص
 تنفيذوأن هذه المعلومات تتمثل في  وجه، خير علي المطلوبة اإلرشادات
 مقدار ومنها دقيقا، تنفيذا والصيدلي الطبيب من المريض يتلقاها التي اإلرشادات
 االستعمال، ووسيلة لذلك المناسب والوقت تناولها مرات وعدد الجرعة

 أو العالج مع يتعارض دق آخر شيء أي أو واألدوية األغذية من والممنوعات
 عن التدريجي اإلقالع ضرورة إلي إضافة الدواء، استعمال بعد الضرر عنه ينجم

 أعراض أي أو الحساسية أعراض ظهرت إذا الدواء تناول عدم إلي أو الدواء،
   (  ).أخرى  جانبية

 القيام مثل المالية، أو المادية المساعدة :األدائية المساندة تشمل بينما
 أداء في كالمساعدة معينة، خدمة له تقديم أو ،المال من مبلغاً  الفرد اضقر بإ

 في المريض الشخص يكون  المساندة من النوع وهذا، صغيرة مهمةأو  عمل
 منه تعاني يالذ المتدني االقتصادي المستوي  ظل في؛ ألنه إليه الحاجة أمس
بعض  ، وفي ظل الظروف الصحية التي يعاني منها المريض، فإناألسر بعض

 أو بالدواء أو بالمال العون  يد لها يمد من إلي الحاجة شدأ فييكونون  المرضى
وبالتالي فإن ذلك النوع من أنواع  فاعليتها، سبق التي المجربة الطبية بالوصفات

 .للمرضي واالقتصادية الصحية المعاناة تخفيفالمساندة يعمل علي  
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 ةاالجتماعي موعالقاته يناآلخر  دعم في رهوتظ :التقدير مساندة وأخيراً 
 بعدة البعد ھذا ىلإ ُيشار وقد الذات، وتقدير الشخصية بالكفاءة يشعره مام بالفرد

 الذات، تقدير ومساندة التعبيرية، لمساندةوا ية،سالنف المساندة لمث مسميات
(  )الوثيقة والمساندة التنفيس، ومساندة

. 
 الدوائية بالمعرفة هاعالقت في االجتماعية للمساندة نفإ عليه؛ وبناءً 

 الوقائية الناحية منف ،عالجية وظيفة واألخرى  ،وقائية وظيفة احداهمإ وظيفتين
 االجتماعيو  النفسي الدعم مصادر من هاما مصدرا االجتماعية المساندة تعتبر
 الفرد يتلقاه ما نمط يؤثر حيث مرض،ال مواجهة في الفرد يحتاجه الذي الفعال
 خبرته وإثراء عضده شد في أدائيا مأ معلوماتًيا مأ ياعاطف كانأ سواء دعم من

 ؟األدوية مع تعامله وكيفية مرضهل تقييمه في وواقعية وتقديرا إدراكا أكثر وجعله
 االستخدام مواجهة في ومهاراته قدراتهو  الدوائية ثقافته زيادة في بالتالي يسهم مما

 يكون  االجتماعي والدعم ةالمساعد تلقي بمقدار أنه نجد وهكذا .للدواء العشوائي
 .الدوائية المعرفة في التباين

 عالقات من تتيحه بما االجتماعية المساندة فإن العالجية الناحية من أما
 لضغوط مصدات أو كحواجز تعمل ،والثقة والدفء ةيبالحميم تتسم اجتماعية
 اآلثار من للتخفيف مصدرا تمثل أنها إلي باإلضافة العالقة هذه ومثل الحياة،
 إشباع من تتيحه بما الضاغطة لألحداث الفرد تعرض عن الناتجة السلبية
 علي وتعمل لذاته، وتقديره بهويته شعوره من تزيد فإنها ؛النفسي لألمن لحاجاته
 وكفاءته فاعليته في واعتقاده النفسية صالبته مستوي  من وترفع معنوياته شحن
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 هذه من الوقاية علي فقط ساعدت ال عوامل كلها وهي نفسه، في ثقته وتعزز
نتيجة للدعم المعرفي الذي يتلقاه الفرد  الشفاء في تسهم أن يمكن وإنما الضغوط

 .في فترت العالج
 بالعالقات واإلمداد االجتماعية المساندة أن يتضح تقدم ما غرار وعلى 

 الجسمية بجوانبها الصحة وتنمية الوقاية في هاما متغيرا تعد االجتماعية
 االجتماعية للمساندة الصحية الفوائد حديثة علمية دراسات أثبتت حيث فسية،والن
 هذا في الطبية التقارير أحدث شير، حيث توالجسم العقل وسالمة صحة على
 اآلخرين مع طيبة اجتماعية عالقات يقيمون  ال الذين األشخاص أن إلى الشأن
 الصحية، مشكالتلل غيرهم من أكثر عرضة هم اجتماعية مساندة يتلقون  وال

 الصحة على الحفاظ في العاطفية والمساندة االجتماعية الروابط دور يظهر حيث
   (  ) .المرض من والوقاية

 في أجريت التي (  ) المقارنة  الدراسات نتائج تشير الصدد هذا وفي
 جسمية أو نفسية أمراض من يعانون  الذين األشخاص أن إلي ة،صحال مجال
 المرضى من للشفاء كبرأ بشكل يتماثلون  اجتماعيا أو نفسيا دعما ويتلقون  مزمنة
 قلأو  إرادة أقوي  مرضهم أثناء كانوا أنهم كما الدعم، هذا مثل يتلقون  ال الذين
  .األلم من شكوى 

 في ما نأب الفرد باعتقاد تتعلق االجتماعية المساندة وبناًء عليه، فإن
 الفعال، الدعم مصادر نم رامصد تعتبر ومؤسسات أشخاص من المحيطة البيئة
 تناولها مرات وعدد الجرعة مقدار ومنها لفردالدوائية ل المعرفة في تؤثر وهي
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 أو واألدوية األغذية من والممنوعات االستعمال، ووسيلة لذلك المناسب والوقت
 الدواء، استعمال بعد الضرر عنه ينجم أو العالج مع يتعارض قد آخر شيء أي

 إذا الدواء تناول عدم إلي أو الدواء، عن التدريجي عاإلقال ضرورة إلي إضافة
 . أخري  جانبية أعراض أي أو الحساسية أعراض ظهرت

 أن فنجد، مجتمع السوهاجيالفي االجتماعية واقع المساندة  وبالنظر إلي
الدوائية لدي المساندة المعلوماتية للمعرفة  األسرة والصيدلي والطبيب أهم مصادر

جيدة تسودها  اجتماعية يتمتعون بنوعية حياة هأن معظم أفرادتبين ، فقد أبنائه
العالقات االجتماعية القوية التي ظهرت من خالل المساندة المعلوماتية، فلقد 
أكد معظم أفراد العينة علي أنهم يتلقون مساندة معلوماتية دوائية فيما يتعلق 

ة االستعمال، وعدد بالدواء وبكيفية استخدامه، وتحديد الجرعة المناسبة، ووسيل
والتفاعالت الدوائية والغذائية  الجانبيةر اآلثامرات التناول للدواء في اليوم الواحد و 

والفترة الزمنية الستكمال العالج بعد الفحص الطبي الشامل من الطبيب،  لألدوية
وشرح كيفية استخدام الدواء، ومقدار جرعاته وعدد مرات تناوله وشرح تفاصيل 

 .والتذكير بكل ذلك من جانب األسر لصيدلي،الدواء من ا
علي وعي بمصادر المعرفة  سوهاجيأن معظم أبناء المجتمع الكما 

، فهم يسيرون في االتجاه الصحيح في (الطبيب والصيدلي واألسرة)الدوائية 
في تناوله  "ابن حزم"الحصول علي المعلومات الدوائية، وهذا ما أكد عليه 

وعي بشيء ما وليس وعي في ذاته، ومن  لوعي هولقضية الوعي القصدي، فا
ثم ربط الفعل بقصديته، وذهب إلي أن القصدية هي التي تحكم أفعال 
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األشخاص، وأن تفسير الفعل بقصديته أساس ظاهري، وأن فعل بال قصدية أو 
إرادة أو نية ال يندرج ضمن أفعال االنسان في تفاعله وتعامالته في مواقف 

ولكل أمرٍيء ما "إذ أن األعمال بالنيات أي بالقصود . عاشةالحياة اليومية الم
ليست معرفة وبالتالي فإن معرفة معظم أفراد المجتمع  .(  )أي ما قصد" نوي 

أي : الفهم الداخلي :هيمعرفة تخضع لثالث مؤثرات رئيسة،  عشوائية، إنما
وامتثال الفرد ألهداف  ،استيعاب الفرد لمستلزمات عضويته داخل المجتمع

وخضوع الفرد لما يقدمه البناء االجتماعي من نوع معرفي يعكس  ،مجتمعه
طبيعته عن طريق التنشئة االجتماعية حتى ال يكون هناك تعارض بين أنا الفرد 

 .(  )"شلير"وهذا ما أكده  ونحن المجتمعية
تلعب دورًا مهمًا في حالة مرض أحد  األسرة في المجتمع السوهاجيف
تفاق ة العالج والمعالج أو الطبيب، إذ يكاد يكون هناك ايتحديد نوعفي أفرادها 

بين بعض المجتمعات في الطرق والوسائل المتبعة في حالة حدوث مرض، 
فأول األمر توجه األسرة مجهوداتها إلي االلتفاف حول المريض، ومحاولة معرفة 

دأ ة منه وما يعانيه بالتحديد، وبعد حصرها لنوعية المرض، تبالمرضىاألعراض 
جتهادات في التشخيص، وبعد االستقرار علي نوعية المرض وغالبا ما يؤخذ اال

تقليدي أو "برأي رب األسرة، أو من يتمتع بخبرة لدي األسرة لتقرير نوعية العالج 
 .(  )"عبد هللا معمر"، وهذا ما أكدته دراسة"طب حديث

تحاول ساليب العالج وكيفية استخدام الدواء، أفاألسرة التي تعرف بعض 
في مواجهة المرض والتصرف فرادها مبادئ السلوك الذي عليهم اتباعه أأن تعلم 



   ثقافة استهالك الدواءالمرتبطة بتشكيل  المحددات االجتماعية: الفصل الرابع 

111 

 .من حيث طرق االستخدام والجرعة وطريق الحفظ وما إلي ذلك: دويةتجاه األ
الذي أكد علي أن جميع األسر  (  )"شوتز"النظري ل وهذا يتفق مع التوجه

، وأن "استخدام الدواء"ن يحملون في عقولهم قواعد وطرق اجتماعية ومفاهيم ع
وأن . لديهم معلومات أخري تسمح لهم بالتصرف في محيط عالمهم االجتماعي

كل من تلك القواعد والطرق االجتماعية، والمفاهيم والمعلومات بمثابة مخزون 
معرفي لدي الفرد، وتلك المعرفة المشتركة هي التي تمنح األسر اإلطار 

 ". االستخدام األمثل للدواء"من المرجعي أو التوجه الذي يمكنهم 
أن هذه المعرفة المشتركة يتم تعلمها واكتسابها من خالل عملية التنشئة و 

ترتبط التنشئة االجتماعية األساسية بسنوات  األساسية والثانوية، حيثاالجتماعية 
النشأة األولي، وهي العملية التي يبدأ فيها األطفال بتحقيق التراكم المعرفي 

ت المطلوبة ليكون أعضاء في مجتمع ما، وتتم هذه العملية من خالل والمهارا
أنشطة متنوعة ترتبط بأساليب عالج بعض األمراض، واستخدام األدوية 
المرتبطة بأمراض معينة من خالل المالحظة والتفاعل مع اآلخرين، وبذلك تبدأ 

يد ستواجه ثقافة الطفل الدوائية بالتشكيل، وفي حالة تعرض هذه الثقافة للتهد
 .بالمعرفة والثقافة المحصلة من خالل التنشئة المبكرة

 يتمتعون بعالقات اجتماعية قوية بناء المجتمع السوهاجيغالبية أأن و 
حيث تكمن واألطباء والصيادلة،  سراألمساندة معلوماتية من  فهم يتلقون 
العالقات  هذه حيث تقدم لـه ،لفردجتماعية لاالعالقات المدى توفر  المساندة في

حياة  أهمية كبيرة فيمساندة للكما أن مختلف المساعدات والعون الذي يحتاجه، 
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تبر تعمن جهة  هيااليجابي بالصحة النفسية والجسمية، فا الرتباطه الفرد نظراً 
جعله يكتسب يمما  ،للتخفيف من شدة الضغوط التي يعاني منها الفرد وسيلة

حقيق الصحة النفسية، ومن جهة أخرى يمكن يتجه نحو ت، يجابيـاً إطابعا نفسـيا 
المساعدة على مواجهة االضطرابات العضوية التي  مـن أهـم األسـاليب ااعتبـاره

السلبية التي قد تحدثها هذه االضطرابات  تصيب الفرد والتخفيف من حدة اآلثار
 .(  )ادعلى األفر 

 :الثقافة الدوائية واألستخدام األمثل -سادسا  
 وتقديروفهم وإدراك  معرفة ام األمثل للدواء من األسريتطلب االستخد

وحسن اطالع وبحث ودراسة ومالحظة وتأمل ذاتي قائم علي الخبرة والمهارة 
 .(  )وعي دوائي: والقدرة الذاتية، أي

 إيصال ىإل يهدف ذاتي صحيكما أن هذا الفهم والوعي يتطلب تثقيف 
 بعض وتغيير حياته فردال سةلممار  الضرورية الدوائية والمهارات المعلومات
 الفرد صحة على ينعكس الذي األمر، الحياة هذه نوعية لتحسين السلوكيات
 وأنماط سليمة وسلوكيات صحية تعاليم إدخال خالل من، والمجتمع والجماعة

 من فيها بما المجتمعات مع تتماشى التي والسالمة الصحة فيها تتوافر حياة
 الصحية الخدمات تعزيز بهدف وذلك بها،وعادات خاصة  خصوصيات وتقاليد

 .(  )الخدمات هذه من المستفيدين قبل من منها االستفادة وزيادة
 األدوية أنواع تزايدت وتقنيتها، األدوية صناعة في المذهل التقدم معف
 من الناس بين ظهر، استعمالها علي اإلقبال وكثر األسواق، في المطروحة
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 إلي يذهبون  نيالكثير  نجد ولذلك مداواة،وال بالطب الوثيقة معرفته يعيد
 األدوية من القليل كان إذاول علي الدواء بدون روشته طبية، فللحص الصيدليات
 من كبير عدد هناك نفإ الطبيب، إلي اللجوء دون  يستعملها أن الفرد يستطيع
 المريض نأل الطبيب، استشارة بعد إال المريض يستعملها أن ينبغي ال األدوية

 أو مرضه، مع يتعارض قد الدواء هذا نإف طبية؛ روشته دون  دواء تعملاس إذا
 .(  ) .لحالته أو لجنسه أو لوزنه أو لسنه مناسب غير يكون  قد

 أنفيها  األمر يتطلب قد كثيرة حاالتإلي ذلك؛ فإن في  باإلضافة 
 أو األغذية من نوعيات تناول بعدم النصائح بعض المريض الطبيب يعطي
 الجرعة يحدد الذي هو الطبيبف المرض، لعالج المطلوب لدواءا مع األدوية
 الواحد اليوم في الدواء تناول مرات وعدد االستعمال ووسيلة للمريض المناسبة
 حالة تطلبت وربما الشامل، الطبي الفحص بعد العالج الستكمال الزمنية والفترة

 الطبيب عيستطي حتى ذلك، غير أو أشعة أو معملية تحاليل إجراء المريض
 من واحد بند مخالفة كانت إذاف المرض، لعالج المناسبة األدوية أو الدواء تحديد
 من نهفإ المريض، صحة علي خطورة أو عالجية مشكلة يمثل اإلرشادات هذه

 في الطبيب رأي يؤخذ لم إذا الخطورة وتتفاقم المشكلة تتضخم أن البديهي
 .(  )العالج

 غير لسلوكياتللتصدي في اة لدوائيا ومن هنا، تأتي أهمية الثقافة
 بدون  األدوية تعاطيك ،الدواء استخدام في المجتمع أفراد بين المنتشرة صحيحةال

 ألخذ والعطارين العشابين محالت إلى والتوجه الصيدلي، أو الطبيب استشارة
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 تعاطي في المختص الطبيب بإرشادات االلتزام عدم عن فضال المناسب، العالج
 تجاهل وكذلك بالجرعةد التقي وعدم الدواء الستخدام المحدد قتكالو  األدوية

  .(  )الصالحية انتهاء بعد استخدامها أو حفظها وطريقة األدوية نأبش التحذيرات
 نعالجه، الذي المرض من اضررً  أكثر يكون  قد الدواء باستعمال الجهلف
 لذا إليها، حاجة في ليسوا التي (اتفيتامينال)المقوية األدوية تعاطي مدمني فهناك
 االنبهار أو للدواء ااستهالكن في اإلسراف من للحد مطلوبة الدوائية فالثقافة
 بعد أو وقت المريض يلمسه ال قد الدواء فضرر األدوية، عن بالدعاية

 الباراسيتامول مثل الوقت، مع وخيمة عواقب له تظهر وقد مباشرة، االستعمال
 في إعالناته تالحقنا، والذي للحرارة ومخفض الصداع آلالم مسكن دواء وهو

ه تليفا استعمالطول مدة  سببوي ،المية تحت اسم بنادول والتيلينولالع المجالت
 بها، ونزيفا المعدة في تهيجا يسبب االستعمال طول مع األسبرين وكذلك ،بالكبد
 هذه عن الدعاية تالحقنا هذام ورغ .الدم في وسيولة قرحة عنه يتولد قد مما
 إال مجتمعنا، في الشعبية األدوية من تعد التي السلفا إلي باإلضافة هذا ية،األدو 
  .(  )بالكلي تليفا تسبب االستعمال طول مع إنها

 فردال توعية في هام دور الدوائية والتوعية قيفثتلل يعد ؛ذلك ضوء وفي
 يمكن التي المخاطر تالفي بهدف ؛الدواء الستخدام الصحيحة بالقواعد وتزويده

 الوعي قضية أن فيه الشك فمما لألدوية، العشوائي االستخدام عن تتسبب أن
 المجتمع بناء في هام دور لها المستهلكين بين عام بشكل الثقافة ونشر

 التي األساسية حقوق  الثمانية ضمن من وهي ،والرقي التقدم وتحقيق والحضارة
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 والتي ،المستهلك لحماية   /    رقم بالقرار      عام المتحدة األمم أقرتها
إشباع  ،آرائهاالستماع إلى ، االختيار ،المعرفة، حق األمان :في تمثلت

 .(  )الحياة في بيئة صحيةو ، التثقيف، التعويض، احتياجاته األساسية 
 دوائية ثقافة وبناء األفكار وتنمية الدوائي التثقيف مسالة ؛ تعدعليهوبناًء 

 على قادر جيدة بصحة يتمتع سليم إنسان بناء في تساعد التي الضرورات من
 غاية في أمر هو األدوية استخدامب الجهل أن حيث المستدامة، التنمية تحقيق
 التي التأثيرات تلك واالجتماعية، واالقتصادية الصحية لتأثيراتها وذلك، الخطورة

 اتخاذ الدولة على يحتم الذي األمر الالحقة، األجيال إلى أضرارها في تتعدى قد
  .الدوائية التوعية في فاعلة اتإجراء

االستخدام غير الرشيد للدواء من قبل المجتمع يعود في معظم األحيان ف
عن  ؛فضالً  ،السلوكي والمعتقدات الخاطئة التي يحملها المجتمع إلى االتجاه

المجتمع، وضمن هذا اإلطار أشارت تقارير  ضعف ثقافة استخدام الدواء لدى
يتناولون الدواء باألسلوب  من المرضى ال %  ن أى منظمة الصحة العالمية إل

المرضى  ن هناك الكثير منألذي تم وصفه من قبل الطبيب، كما الصحيح ا
للوقت  اً يعتمدون في تناولهم للدواء على مشورة أقاربهم أو أصدقائهم اختصار 

نقص في الثقافة الصحية والدوائية وعدم ويعكس هذا مدي الللنفقات،  وتقليال
 (  ).بقواعد األنظمة الطبية والصحية تزاماالل

 في االنزالق من الفرد حمايةومن هنا، يأتي دور الوعي الدوائي في 
 خالل من وذلك ،وسلوكياً  أخالقياً  وتحصينه به تضر التي السلبية المؤثرات
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وبالتالي فإن في  .والصواب الخطأ بين يفرق  الذي الواعي الفكر بمستوى  االرتقاء
دة العقيمنها ما هو ديني ك: أن يستمد وعيه من عدة مصادر مقدور أي فرد

 والمدرسة األسرةك :، ومنها ما هو اجتماعيوالشريعة التي تؤمن بها األمة
 ومؤسساته وقوانينه ونظمه وعاداته قَيمه في والمجتمع والحي واألصدقاء
 المسموعة االتصال سائلكو : ومنها ما هو إعالمي .والحكومية االجتماعية

 من هللا حباه بما الفرد يعتبر حيث :ومنها ما هو شخصي. والمقروءة لمرئيةوا
 مصادر من مهمٍ  مصدرٍ ك ير،دوالتق والتفكير الوعي على قادراً  وعقالً  سليمة فطرة
ل إذا الذاتي الوعي  الذهنية وخرائطه السابقة وخبراته وطاقاته إمكاناته فع 

 بقبول القرار واتخاذ واالستنباط حليلالت على والقدرة واإلدراك التفكير ومستويات
 .(  )عنه التراجع أو رفضه أو الشيء

ستطيع معرفة وفهم المعلومات الخاصة يمن خالل الوعي الدوائي  لفرداف
 على وبالتالي تكون لديه القدرة بالدواء وتفاعالته وكيفية استخدامه وتخزينه،

 العادة شكل يكسبها مستمرة بصورة الحياة اليومية في المعلومات هذه تطبيق
 صحته على تحافظ التي المتزنة المتكاملة واجباته تحديدو  هقدرات توجه التي

 .إمكانياته حدود في وذلك وحيويته،
 في المريض يساعد به، المصاب المرض بنوع المريض توعيةكما أن 

 هذا علي للسيطرة وعالجه مرضه عن الكثير وتعلم المرض، هذا علي السيطرة
 ونوع لها، المناسب والوقت الجرعة، تحديد كيفية علي المريض تعرففي المرض،
 (  ).معها التصرف وكيفية للدواء، الجانبية واآلثار يتناوله، الذي الطعام
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الكافي سيكون  ئيدوالا عيولل األسر امتالك أن "خضر مجدي"ى ير لذا، 
 سرأن امتالك األو  ،اإلدمان طرمخا نع مهديبعو ،العالجفي الحل األمثل 

 بصحاأ أو األدوية ناعةـص يـف راءخب وانويک أن يعني ال ئيدوالا عيولل
 تماولمعلا نمالكافي ـدر لقا يمتلكوا أن به دنقص نماوإ ،األدويةلبيع محالت 

ومكونات األدوية  بيعةط فةرمعو األدوية مع ملسليا رفالتصمن  ملتي تمکنها
 (  ).ملجسا في للفعاا هارتأثيو

 صلشخا امتالك ديم في ئيدوالا عيولا هميةأن تکم وبناًء عليه؛
 یطيتخ ثبحي ؛ئيةدوا تماومعل نم فيها لسج لما الذاكرةدة ستعاا یـعل درةلمقا
 دةفائ تكمن حيث ،حياته في منه ديستفي بما لتعليميةا حلةرلما ـدودح الفرد عيو
 -الكيميائي -التجاري )ومسمياته واءدبال ودلمقصافي معرفة  ئيدوالا عيولا
ودواعي وموانع  طرق  فةرمعاألدوية، و تتصنيفا علی رفلتعا، و (علميال

 نع فتهارمع ضيرلما علی ينبغي لتيا تماولمعلا إدراكاستعمالها، إضافة إلي 
لألدوية، وأخيرا  االستعمال الخاطئ واالستعمال الصحيح نبي التمييز، و دواءلا
 (  ).راضألما ضببع األدويةط بر

 دوائية معلومات فهناك األمثل، االستعمال لدواءا نستعمل أن نادأر ا إذ لذا
 المعلومات هذه ن؟ ألسليماً م أ مريضاً  كانأ ءاسو  منا، فرد كل بها يلم أن ينبغي
 السليم والشخص المريض وقاية وفي العالج، تنفيذ دقة في فعاالً  إسهاماً  تسهم
ت اإلرشادا تباعا عدم أو الدواء استعمال سوء عن تنجم التي األضرار من

 .(  )المطلوبة علي خير وجه
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 يتلقاها التي اإلرشادات تنفيذولعل من أهم هذه المعلومات ما يتعلق ب 
 وعدد، الجرعة مقدار منهاالتي و  دقيقا، تنفيذا والصيدلي الطبيب من المريض
 من والممنوعات االستعمال، ووسيلة، لذلك المناسب والوقت، تناولها مرات

 الضرر عنه ينجم أو العالج مع يتعارض قد آخر شيء أي أو واألدوية األغذية
 إلي أو الدواء، عن التدريجي اإلقالع ضرورة إلي إضافة الدواء، استعمال بعد
 .أخري  جانبية أعراض أي أو الحساسية أعراض ظهرت إذا الدواء تناول عدم

 أي عن واالستفسار ودقة، بعناية الروشتة في الموجودة اإلرشادات قراءة وكذلك
 .(  )الصيدلي أو الطبيب من مفهومة غير أو واضحة غير مةمعلو 

 تشخيص في تساعده معلومات الصيدلي أو المريضة باكتوهذا ال يمنع 
 الجانبية األعراض حدوث منع أو وتقليل المناسب العالج ووصف المرض
 مثل) الحساسية ألعراض المريض تعرض إذا: المعلومات هذه وتشمل. للدواء
 لدواء تناوله ثرأ علي (التنفس في ضيق األرتيكاريا، الوجه، ورمت الجلدي، الطفح

 هذه نأل الصيدلي، أو للطبيب الغذاء أو الدواء اسم ذكر يجب معين، غذاء أو
ساسية، الح يسبب ال الذي المناسب الدواء اختيار في الطبيب تساعد المعلومات

إضافة  .المريض هايتناول أال يجب التي المشروباتوتحديد أنواع المأكوالت أو 
 وليس المريض، منها يعاني التي األمراض كل للطبيب المريض يذكر أنإلي  
 بما المريض يستعملها التي األدوية أسماء كتابةفقط، و  منه يشكو الذي المرض

 أدوية أو األسبرين مثل الطبيب، روشتة بدون  يستعملها قد التي األدوية فيها
 علي تساعد الصيدلي أو للطبيب دويةاأل هذه أسماء ذكر الن الحموضة،
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 قد التي الدوائية التفاعالت أو الجانبية األضرار تحاشي أو المرض تشخيص
 .(  )آخر دواء وصف عند تحدث

 حاالت في المرأة  علي ينبغيهذا باإلضافة إلى عامل المصارحة، حيث 
 هناك ألن بذلك، الطبيب مصارحة الحمل في الشروع وأ الحملأو  الرضاعة

 كان إذاوكذلك  .الرضيع الطفل أو الجنين أو بالحامل الضرر تلحق قد ويةأد
 أو باستعمالها، الطبيب نصح التي األدوية جميع شراء علي قادر غير المريض

 المريض علي ينبغي األسباب من سبب ألي استعمالها أو شرائها من يتمكن لم
 أعراض أو تعب بأي المريض يشعروأيضا عندما  .بذلك الطبيب مصارحة
 يقدم الذي الصيدلي أو بالطبيب يتصل أن يجب الدواء، استعمال بعد مرضية
 يجب بالمنزل، موجود دواء أي صالحية تاريخ انتهاء حالةأما في  .النصيحة
 محتويات بإلقاء ولكن القمامة، صندوق  في بإلقائه ليس الدواء، هذا من التخلص
 .(  )المياه دورة في الدوائية العبوة

 درجة وفي المناسب، المكان في الدواء حفظيجب  ذا المنطلقومن ه
 أو طعم أو رائحة أو شكل أو لون  في تغيير أي لوحظ إذا، و يتطلبها التي الحرارة
 من الدواء وصف عدم، كما يجب استعماله عدم ينبغي الدوائي المستحضر حجم
 وذلك لمرض،ا نفس من يعانون  ممن لغيرهم ما،ًا مرض يعانون  الذين األفراد قبل
  .دواء من شخص كل يناسب ما ديحدبت المنوط الشخص هو الطبيب نأل

وبالتالي، فعندما يصبح لدى األسرة ثقافة دوائية ناتجة عن الوعي، فإن 
ذلك يظهر في سلوك أفرادها، فنجد األسر في حالة تعاطيها للدواء الذي يؤخذ 
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اعة حتى ال يختلط مع قبل تناول الطعام، نجدها تتناوله قبل الطعام بنصف س
الطعام، ويؤثر الطعام علي معدل امتصاصه، بينما الدواء الذي يؤخذ بعد تناول 

نجدها تتناوله بعد الطعام بشكل مباشر، حتى ال يؤذي الدواء الطبقة : الطعام
المبطنة لجدار المعدة واألمعاء ويؤدي إلي تقرحات شديدة إذا أخذ علي معدة 

  .(  )خاوية
 كافية كمية مع انجدها تتناوله الكبسوالت أو الحبوب ناولت عندوكذالك 

ولة، ومن ثم يعمل الماء علي إذابتها، بسه المعدة إلي إيصالها ليتم الماء؛ من
 .وهذا يؤدي إلي سرعة تكسرها وذوبانها ثم امتصاصها وتمثيلها بالدم بسهولة

األسر  نجد :ومتتالية متساوية زمنية فترات علي تؤخذ التي األدويةأما 
 تركيز مستوي  ثبات استمرار لضمان وذلك المحددة؛ الزمنية بالفترة تقيدالواعية ت
 فرصة ترك أو لنكسات، التعرض وعدم الكامل المفعول يتم حتى الدم، في الدواء
 فترة تمر أن أو الدم، في تركيزه قل إذا للدواء مقاومة جرثومية سالالت لظهور
 الدواء يصبح وبهذا نفسه، عن بالدفاع الميكروب يقوم وفيها الدواء، بدون  زمنية
 تكملة عدم أو الحيوية المضادات استعمال سوء نتيجة يحدث كما فعال، غير

 .الشفاء تمام قبل بالتحسن اإلحساس بمجرد واالنقطاع المحددة الجرعة
الدواء السائل قبل االستعمال، وخاصة ( برج)كما نجد األسر تقوم بخض 

اد غير ذائبة أو علي هيئة مستحلب أو معلق حتى يتسنى الذي يحتوي على مو 
توزيع جميع المواد الفعالة في جميع السائل ويحصل المريض علي جرعة 

 .متكاملة ومتساوية من المواد الفعالة
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أما بالنسبة للقطرات، فنجد األسرة التي لديها وعي تقوم بحفظ قطرات 
ع نقطتين أو ثالث نقط في المرة العيون في الثالجة، وعندما تستعملها تقوم بوض

الواحدة، مع عدم مالمستها ألغشية وأنسجة العين، حتى ال تنتقل العدوى للعين 
قطرات وكذلك بالنسبة ل. غير المصابة أو لمريض آخر من األسرة قد يستعملها

في حيز ضيق جدا، وبأقل قدر ممكن ولفترة محدودة من  هاتستعمل فهي :األنف
عدم مع  إدخال القطارة داخل فتحتي األنف،وال تقوم بأسبوع، الزمن ال تزيد عن 

كما أن األسر الواعية تكون حذرة أيضا  .من أفرادها استعمالها ألكثر من مريض
عند استعمالها لقطرات األذن، حيث ال تستعملها عندما تكون األذن ملتهبة 

ط الفوارة التي ويسيل منها إفرزا قيحى، وأنها تقلل من استعمالها خاصة تلك النق
تحتوي علي ماء األكسجين؛ ألخطاره الكبيرة علي طبلة األذن واحتمال اختراقها، 

 (  ).وقد ألغي الطب الحديث هذه القطرات
يتسم بنوعية ، نجده وبالنظر إلي مستوي المعرفة في المجتمع السوهاجي 

الدوائي  علي تدني المستوي المعرفي أبنائهكد غالبية أحيث  ،حياة معرفية متدنية
ين من األطباء صاالتجاه الصحيح باستشارة المختص لديهم، إال إنهم يسيرون في

الدوائية، فقد أكدت غالبية أفراده من أجل الحصول علي المعلومات والصيادلة 
علي أن هناك معلومات دوائية يجب معرفتها قبل استخدام الدواء من أهمها 

ة والتفاعالت الدوائية، وأن هناك دواعي وموانع االستعمال واآلثار الجانبي
من أهمها جرعة الدواء، واألعراض  الدواء معلومات يجب معرفتها قبل تناول

 .رات التناول، وأوقات أخذ الدواءالجانبية، وعدد م
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الذي يتسم به المجتمع السوهاجي، قد  المستوي المعرفي المتدنيأن هذا و 
خري مارسات إيجابية سليمة وأأحدهما م نوعين من الممارسات الدوائية، أوجد

، وأن تلك الممارسات تختلف من فرد آلخر وفقًا لمخزونه المعرفي، سلبية خاطئة
أن جميع البشر يحملون في عقولهم قواعد  حينما رأي "شوتز"وهذا ما ذهب إليه 

وطرق اجتماعية ومفاهيم عن السلوك المالئم، وان لديهم معلومات أخري تسمح 
وأن كل من تلك القواعد والطرق . يط عالمهم االجتماعيلهم بالتصرف في مح

االجتماعية، والمفاهيم والمعلومات بمثابة مخزون معرفي لدي الفرد، وتلك 
المعرفة المشتركة هي التي تمنح الناس اإلطار المرجعي أو التوجه الذي يمكنهم 

 (  ).من تأويل األحداث كما يمارسونها في العالم المحيط بهم
المعرفي  المستوي لممارسات االيجابية السليمة التي أوجدها ذلك اتتمثل و  
في  حددةالدواء الم تجرعاتلتزم بأخذ أن معظم أفراد المجتمع  في ،المتدني

لم تشعر  إذاتزيد من جرعة الدواء  اله أن غالبية أفرادا، و الموعد الموصي به
علي وعي  جتمعلم، وهذا يعني أن غالبية أفراد ابتحسن بدون استشارة الطبيب

بأهمية أستشارة الطبيب في حالة عدم التحسن، حيث يستند الطبيب في تحديد 
سن ووزن ونوع المريض، ووقت : الجرعة المناسبة بناًء علي أسس علمية، منها

ئية الدوا جرعةالب التقيدوطريقة إعطائها وسرعة إخراجها من الجسم، لذا يجب 
 الدم، في الدواء مستوى  من يقلل لجرعةا إنقاص ألن التي حددها الطبيب، وذلك

 .الدوائي التسمم خطر إلى تؤدي فقد الجرعة زيادة أما
دة حرصين علي زيارة الطبيب في موعد إعا هغالبية أفراد كما أن
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بأهمية إعادة الكشف، حيث يترتب علي الكشف، وهذا يؤكد علي مدي وعيهم 
ض أنوع األدوية، وعمل اإلعادة التوقف عن استخدام بعض األدوية، وتغير بع

عات وفحوصات للتأكد من مفعول األدوية، ومعرفة مدي أستجابة المريض اشإ
 .للدواء

لح لالستعمال الطبي لسنوات طويلة؛ نظرًا ألن كثير من األدوية تصو 
تضع الدواء المتبقي من عالجها في صيدلية المنزل أو  ن غالبية أفراد المجتمعفإ

 ورقةب ثلث أفراد المجتمع يحتفظون أن و ي، الثالجة ألستعماله مرة أخر 

عمال سواء بشكل ستبعد اال الدواء علب داخل الموجودة (الروشته)التعليمات
بينا الثلث األخير ال  حتفظ أحيانًا بورقة التعليماتمستمر، بينما الثلث الثاني ي

 .يحتفظ مطلقاً 

ما يقرب من ن لمعرفة األسر باآلثار السلبية لالدوية الكيميائية؛ فإنظرًا و 
 كعالج بديل نصف العينة تنصح بتناول الفواكه والخضروات واألغذية الطبيعية

 هي أو تعرضمن نصف أفراد العينة لم ت أن أكثر؛ بالرغم من ةلألدوية الكيميائي

 .للدواء الخاطئ ستخداماأل بسبب مرضية حالة إلى هاأصدقائ حدأو أ أفرادها حدأ
 أن غالبية أفراد المجتمع ية الخاطئة فيالممارسات السلببينما تمثلت 

يتوقفون عن أخذ الدواء في حالة تماثلهم للشفاء سوء بشكل مستمر أو أحيانًا، 
وهذا يدل علي أن غالبية أفراد العينة ليس لديهم وعي تام بخطورة التوقف عن 
الدواء في حالة تماثلهم للشفاء، حيث تكمن خطورة التوقف عن أخذ الدواء وعدم 

 يقال الشيء فسنو  مجددا، لينقض قوته يستعيد المرض يجعللة كرس العالج تكم
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 على الطبيب حررها التي تلك تتجاوز لمدة الدواء تناول في االستمرار عند
 .الوصفة

 باستخدامقدم النصح لآلخرين أن أكثر من ثلثي أفراد المجتمع يكما 
نًا، ويعد هذا اسوء بشكل مستمر أو أحي الشخصية تجاربهاضوء  فياألدوية 

ختالف الحاجة إلي الدواء من فرد آلخر، حيث تتأثر تصرف خاطئ نظرًا ال
فاعلية الدواء في المقام األول بمقدار الجرعة التي يتناولها المريض وبطريقه 
استعمال المريض للدواء، وقد تتأثر بعوامل أخري، منها ما يتعلق بمدي أتباع 

ا يتعلق بجسم المريض مثل وزن وعمر المريض لإلرشادات الطبية، ومنها م
ونوع المريض، والحالة الصحية والنفسية للمريض، واحتمال وجود بعض 
األمراض الوراثية التي تقلل من فاعلية الدواء، أو تساعد علي زيادة فاعليته وأثره 

 .السام

علي أن أفراد المجتمع السوهاجي أكدت غالبية  فقد ومن هذا المنطلق
تتمحور  ،شائعة التي يمكن أن يقع فيها المريض عند تناول الدواءأهم األخطاء ال

حول عدم أتباع إرشادات الطبيب أو الصيدلي، نظرًا ألن الدواء ليس مثل السلع 
 ستهالكهاا تجعل بخصائص الدوائية السلع متعتتخري، حيث االستهالكية األ

 من األدوية إلي شراء أن غالبية أفراد العينة تلجأ أحياناً و  .ستعمالا لقواعد يخضع

يب، أي إلي التداوي الذاتي، وأن من أهم األدوية الطب استشارة دون  الصيدليات
التي يمكن استخدامها بدون استشارة الطبيب هي أدوية البرد والسعال لدي غالبية 

 تفضيل دواء عن غيره لدي ما يقرب من نصف العينةوأن سبب  .أفراد العينة
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 لنوع المجر بين المتسهلكين تأثيرو  للدواء السابقة هاماالتواستع هاتجارب :تمثل في

 .بداًل من المعرفة العلمية من االطباء والصيادلة الدواء

  :ثقافة المستهلك الدوائية حولرؤية مقترحة  -تعقيبمناقشة و 
 :يجب إتباع اآلتيالمستهلك وعي مستوي ثقافة و  من أجل رفع

 من الدراسة  ي مناهجنا التعليمية بدءً ن يدخل موضوع الثقافـة الدوائيـة فـأ
لى إن يتقدم أعلي ن يكون هناك وعي بتعويد الفرد أبتدائية، حيث يجب اإل

له عن اسم الدواء، تركيزه، طريقة استخدامه، في الحاالت أالصيدلي ويس
المجتمع بمختلف شرائحه يجب  إلي ة المختلفة، فهذه الرسالة حتى تصلالمرضى

هذا جانب، ومن جانب ثاني، . ي المدارس والمعاهد والكلياتن يـتم تفعيلهـا فـأ
يتعلق بالمخاطر التي يمكن ان تنجم عن  رفع مستوى الوعي الدوائي فيمـا

 .عشابدوية والتداوي باألاالستخدام الخاطئ لأل
  الصيدليات تشكيل لجان مراقبة وتفتيش من وزارة الصحة للقيام بحمالت على

طباء وصيادلة للعمل بشكل ألجان محلية تضم  وتشكيل والعاملين الصحيين
دوية، دوري في التوعيـة حـول المخـاطر الناجمة عن االستخدام العشوائي لأل

ن يكون هناك تعاون فيما بين أكما يجـب . دوية المضادات الحيويةأخصوصا 
الوبائية حول سوء  جراء البحوث والدراسـاتوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي إل

 .تخدام المضادات الحيويةاس
  التنسيق والتعاون فيما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية الستحداث جهـاز

 .للرقابـة الدوائيـة وتفعيل دور دائرة االمن االقتصادي
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 خطاء ي الوسيلة المثلى لتفادي األه -بمختلف انواعها-د وسائل االعالم تع
وسائل على تقديم البرامج الدوائية التركيز في تلك ال عليها يجـبلذا الدوائية، 

التثقيفية، بهدف زيادة مـستوى الـوعي الدوائي لدى الفرد ويجب ان تكون تلك 
البرامج متنوعة ومبسطة يفهمها المستهلك مهما كانت ثقافته بمعنى تالمس 

 وتؤثر في شريحة واسعة في المجتمع
 لحاالت مع اباء واالمهات الصحي السليم رفع كفاءة سلوكيات تعامل األ

طفالهم، وهذا بطبيعة الحال يقتضي نشر الثقافة أة التي يتعـرض لها المرضى
 .الدوائية من خالل الوسائل االعالمية

  توفر صيدلية في المنزل تحتوي على مواد واجهـزة بالقـدر المطلوب بمعنى
عقـاقير  وأدوية أن تحتوي على أاصة باالسعافات االولية فقط دون ادوية خ
زنت الغراض معينة، اذ ال مجال الستخدام االدوية اال و خُ أاستخدمت طبية 

او الصيدلي، واالنتباه الى وضع صيدلية المنزل في المكان  باستشارة الطبيب
 .االطفال المناسب وبعيـدا عـن متنـاول

 ساسيا في تثقيف المرضى وتوعيتهم بجميع الجوانب ألعب الصيادلة دورا ي
ثار الجانبية المتوقعة والجرعة فيها كيفية االستخدام واآل ء بمـاالمتعلقة بالدوا

 .لى طريقة حفظ الدواءإضافة إخرى أالمناسبة والفاصل الزمني بين جرعـة و 
ن يكون هناك توعية لنـشر مثـل هـذه الثقافة بين الصيادلة أعليه، يجب  وبناءً 

 .المجتمع والتاكيد عليهم بتوعية المريض لرفع مستوى الثقافة الدوائية في
  تصحيح بعض السلوكيات الغير مقبولة والمتعلقة بالمداواة الذاتية وتخزين
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 .دوية في المنازلاأل
  جهـزة اد المجتمـع مـن خـالل األترسيخ مفهوم االستخدام الرشيد للدواء لدى افر

 .االعالميـة واالضرار الناجمة عن سوء استخدامها
 ها حفظها بعيدا عن متناول من المهم حفظ االدوية بطريقة مالئمة ومن

االطفال وحفظها بعيـدا عن الحرارة واشعة الشمس المباشرة وعدم حفظ الكبسوالت 
دوية ماكن الرطبة مراعاة عدم تجميد األلحبوب في الحمام او المطبخ او األوا

وعدم ترك الدواء  ،ذا نصحت بذلكإال إويـة فـي الثالجـة السائلة وعدم حفظ االد
و التي لم يعد أمـن االدويـة منتهيـة الصالحية  والـتخلص ،دة طويلـةفي السيارة لم

 .هناك حاجة الستخدامها
   العمل علي الوعي بترشيد استهالك األدوية، والحد من استهالك المواطنين

 .للعديد من العقاقير دون الرجوع إلى الطبيب
  دة لمنع يجب القيام بتشديد الرقابة علي تداول الدواء، ووضع رقابة مشد

ض العيادات الطبية، وعلي األدوية المغشوشة والمهربة التي يتم بيعها في بع
ومن خالل اإلعالنات التلفيزيونية، وضرورة أن يتوخي المريض الحزر  األرصفة

من شراء أي دواء مجهول المصدر خاصة تلك التي يتم اإلعالن عنها في 
 .ة الصحةها وعدم ترخيصها من وزار الفضائيات نظرًا لخطورت

 الجانبية للدواء بدءًا من  ثارمراقبة الدولة لجودة الدواء للتأكد من إنخفاض األ
، وانتهاًء بعمليات مراقبة عمليات اإلنتاج في المصنعتسجيل األدوية الجديدة، و 

 .التخزين وخروج الدواء لألسوق 
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 صر إنتشاء جهاز لمراقبة أسعار الدواء وتوفير الدواء لألمراض المنتشرة في م
مثل أمراض البلهارسيا والكلي والكبد والسكر، ويكون للجهاز الحق في تحديد 

، حتي يتمكن المواطنون الفقراء من اء طبقًا لما تقتضيه ظروف الدولةأسعار الدو 
 . شراء هذا الدواء

  ضرورة النص صراحًة علي الحد األدني من البيانات التي ترفق بالمنتج
اته وخصائصه وطريقة استعماله والتحذير من الدوائي، بحيث تشمل علي مكون

فضاًل عن النص علي . مخاطره واالحتياطات الالزمة لتالقي هذه المخاطر
وجوب تحرير هذه البيانات باللغة العربية إلي جانب عدد من اللغات شائعة 
االنتشار، سواء أكان المنتج مصنعًا محليًا أو مستوردًا، وتقرير عقوبة رادعة في 

 .الفة االلتزام بكتابة بيانات الدواء سواء من حيث الموضوع أم الشكلحالة مخ
  ليتمكن كل  ،السوق  األدوية التي تباع في ألسعارضرورة وجود دعم حكومي

 وضرورة إعادة النظر بالتشريعات القانونية التي تنظم المواطنين من شرائها،
قناة فضائية  إنشاءوكيفية تداول األدوية، كذلك ضرورة  ،عمل الصيدليات

 ،الصحة لنشر الوعي الصحي والدوائي لدى المواطنين صحية تديرها وزارة
 .الحكومية على األدوية الموجودة في السوق  ضرورة تفعيل الرقابة إلى باإلضافة

   كل منيجب عمل مزيد من البحوث والدراسات العلمية حول : 
  قي الخدمة األسر عن تلبعض المتغيرات االجتماعية المرتبطة بإحجام

 .الطبية في المستشفيات الحكومية
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   الخصخصة وعالقتها بتدني الخدمات الصحية في المستشفيات
 .الحكومية

   وسائل اإلعالم والترويج للمنشطات الجنسيةو. 
 العولمة وتدويل استهالك مستحضرات التجميل. 
  األفراط في االستهالك الدوائي. 
 عوامل تشكيل الوعي الدوائي. 
  رفة الدوائية من المناهج الدراسيةغياب المع. 
   األسباب واآلثار –ارتفاع اسعار الدواء. 
  ادمان الدواء لدي سائقي النقل العام. 
  التوكتوك وإدمان المنشطات. 
  مصر إنموذجاً _ مافيا الدواء في الوطن العربي. 
  األهمال في القطاع الصحي الحكومي. 
  الثقافة الدوائية في الحياة اليومية. 
  أسباب تأخر إنتشار الطب البديل  .ألطباء ومحاربة الطب الشعبيا

 .لدي األسر المصرية
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السلسلة السوسيو أنثروبولوجية، الكتاب السابع، اإلمارات، مؤسسة . مجتمع اإلمارات العربية المتحدة
 .  -  ، ص ص     العين لإلعالن والنشر والتوزيع، 

دراسة ميدانية في مدينة الموصل، .األسواق الطب الشعبي في: حمودعبد الرازق صالح م (  )
،  ص     ، شباط (  )مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل، العراق، العدد 

 .    ،   ص
مركز  .موصليات مجلة .الموصل مدينة في الشعبي العالج طرائق: محمود صالح الرزاق عبد(  )

 .   ، ص     األول  كانون  (  ) العدددراسات الموصل، جامعة الموصل، 
 .   ص. مرجع سابق: سامية حسن الساعاتي(  ) 
مرجع سابق، . قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماع: مصطفى خلف عبد الجواد (  )
 .    ص
رسالة . سورية في الوطني االقتصاد في دورها وتفعيل الدوائية الصناعات: إبراهيم بهجت عال(  )

 .  ، ص    تشرين، سوريا، االقتصاد، جامعة كلية والتخطيط، االقتصاد مماجستير، قس
(19) Marilyn A. Wnkleby   et al. :Socioeconomic Status and Health: How 

Education, Income, and Occupation Contribute to Risk Factors for 
Cardiovascular Disease. American Journal of Public Health, June 1992, 
Vol. 82, No. 6 ,p816. 

،     القاهرة، دار الفكر العربي، . الصحة والتربية الصحية: بهاء الدين إبراهيم سالمه (  )
  .   ص
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مرجع سابق، ص . دراسات في علم االجتماع الطبي في الوطن العربي: علي المكاوي وآخرون (  )
 .   -    ص 

دراسة لعالقة البناء االجتماعي  –تطور االجتماعي في اليمن الطب الشعبي وال: عبد هللا معمر(  )
 .   -   ، ص ص     القاهرة، مكتبة مدبولي، .بطرق العالج

األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل : عبد الحكيم عبد هللا النسور (  )
االقتصاد، جامعة تشرين،  رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد والتخطيط، كلية. االنفتاح االقتصادي

 .  ، ص    الجمهورية العربية السورية، 
 .   مرجع سابق، ص . الطب الشعبي والتطور االجتماعي في اليمن : عبد هللا معمر(  )

 .    مرجع سابق، ص. العالجية الشعبية اإلبداع في مجال الممارسات: حسن أحمد الخولي (  )
 .   ص مرجع سابق، :الجوهري  دمحم هناء(  )

اإلسكندرية، . دراسات اجتماعية واقعية-الحياة اليومية لفقراء المدينة: علياء شكري وآخرون  (  )
 .   ، ص    دار المعرفة الجامعية، 

دراسة  - الموصل مدينة في متوارثة عائلية مهنة الشعبي الطب: عبد الرازق صالح محمود (  )
،     ،(  )الموصل، العراق، العدد  انثروبولوجية، مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات

 .    ص
( الشعبي)التقليدي  الصحة العالمية في الطب استراتيجة منظمة": تقديم"تشان  مارغريت (  )
 .  ، ص    العالمية،  الصحة منظمة.     -    
مرجع سابق، . دراسات اجتماعية واقعية-الحياة اليومية لفقراء المدينة: علياء شكري وآخرون  (  )
 .   ص

 .    مرجع سابق، ص . اإلبداع في مجال الممارسات العالجية الشعبية: حسن أحمد الخولي (  )
 .   ص. مرجع سابق: دمحم جودة ناصر وآخرون  (  )

(33) World Health Organization: Management of Drugs at Health Centre 
Level. Regional Office for Africa, Brazzaville, 2004,p 3. 
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القاهرة، مكتبة االنجلو . م    التعليم في مصر الواقع والمستقبل حتي عام: فايز مراد مينا (  )
 .   ، ص    المصرية،

 قسم. جامعة ورقلة نموذجا -مؤسسات التعليم العالي وتشكيل مجتمع المعرفة: حماني فضيلة (  )
ورقلة،  – مرباح قاصدي ةواالجتماعية، جامع اإلنسانية العلوم االجتماعية، كلية العلوم

 .  ،ص    الجزائر،
بعض : المجلد الثاني. العدالة االجتماعية في التعليم ما قبل الجامعي: ناهد رمزي وأخرون  (  )

، القاهرة، المركز القومي للبحوث (المهارات الحياتية -القدرات االبداعية)مخرجات العملية التعليمية 
 . ، ص    االجتماعية والجنائية، 

. دراسة ميدانية -مدينة الموصل أثر التعليم في التنمية الصحية فـي: عبد الرازق صالح محمود(  )
 ..    -  م،  ص     ،(   )مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل، العراق، العدد 

(38) World Health Organization: Management of Drugs at Health Centre 
Level. Regional Office for Africa, Brazzaville, 2004,p 10-29. 

، ص ص     القاهرة، مكتبة عين شمس، . التسويق واإلستراتيجيات: عمر خير الدين (  )
   -   . 
دبي، دار القلم للنشر . ترشيد المستهلك واالستهالك وتحديات المستقبل: مها سليمان دمحم (  )

 .   ، ص    والتوزيع، 
 .   مرجع سابق، ص . طب الشعبي والتطور االجتماعي في اليمنال: عبد هللا معمر(  )

(42) Marilyn A. Wnkleby et al. :Socioeconomic Status and Health: How 
Education, Income, and Occupation Contribute to Risk Factors for 
Cardiovascular Disease. American Journal of Public Health, June 1992, 
Vol. 82, No. 6 ,p.819. 

،     القاهرة، دار الفكر العربي، . الصحة والتربية الصحية: بهاء الدين إبراهيم سالمه (  )
  .   ص
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 .   ص . مرجع سابق: شبل بدران (  )
 .   مرجع سابق، ص: سلسلة علم االجتماع الظاهري، الكتاب الثاني: السيد علي شتا (  )
لدى  واالجتماعي النفسي التوافق تحقيق في االجتماعية المساندة يةأهم: وآخرون  رشيد مسيلي (  )
،     ، العدد الثاني، جوانالجزائر جامعةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، . البطال الشباب
 . ص

 -الصحة النفسيةالمساندة االجتماعية و : دمحم محروس الشناوي، ودمحم السيد عبد الرحمن (  )
 . ، ص    ة،مكتبة األنجلو المصرية، ر هالقا. تطبيقية ساتمراجعة نظرية ودرا

لدى المرضى  -لمساندة النفسية االجتماعية وإرادة الحياة ومستوى األلما :يلخل بيومى دمحم (  )
العدد  ،السنة العاشرة، للكتاب العامة القاهرة، الهيئةالنفس،  علم مجلة .بمرض مفض إلى الموت

 .  ، ص     مارس / فبراير/يناير (  )
 الكبرى  الخمسة والعوامل النفسية السعادة بين للعالقات البنائي النموذج:هاشم  أبو دمحم السيد (  )

التربية،  كلية جامعة بنها، مجلة.الجامعة طالب لدى االجتماعية والمساندة الذات وتقدير للشخصية
 .   ،ص       يناير  (  )العدد ، (  ) المجلد
مصادر االحتراق النفسي وعالقتها بالمساندة االجتماعية لدى عينة  :الوى ماهر يوسف المجد (  )

 2014يونيو  ( )، العدد(  )المجلد  ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،مجلة جامعة األقصى .من السائقين
 .   ص .-

(51) Krzysztof Kaniasty: Social Support and Traumatic Stress. The National 
Center for Post-Traumatic Stress Disorder. Disorder  PTSD Research  
Quarterly, Indiana University of Pennsylvania, Poland, VOL 16, NU 2 , 
Sprig, 2005,p.1. www.ncptsd.va.gov. 

(52) Robin Goodwin et al. :Social support and its consequences: ‘Positive’ 
and ‘deficiency’ values and their implications for support and self-esteem. 
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British Journal of Social Psychology, Brunel University, UK (2004), 43, pp. 
1–10. www.bps.org.uk. 

 .قيناهللمر ة  االبتكاريبة هبالمو  ها المساندة االجتماعية وعالقت: شيماء أحمد دمحم الديداموني (  )
 . ، ص     ،جامعة الزقازيق ،كلية التربية، قسم الصحة النفسية ،ماجستيررسالة 
لدى ضحايا وأسر  الدعم االجتماعي المدرك :ورافع عقيل الزغول ،فواز أيوب المومني (  )

الجامعة ، علميعمادة البحث الالمجلة األردنية للعلوم االجتماعية، . تفجيرات فنادق عمان اإلرهابية
ل، األردنية  .   ، ص 2009 ( )العدد، ( )دالمج 

 (55) Gunter .B. and Furnham .A.: "Children Consumers - A psychological 
Analysis of The Young People's Market". London, Routledge, 1998, P. 13.                 
. 
 (56)  Semin .G.R. And Fiedler .K: "Applied Social Psychology" .London, 
Sage Publications, 1996, P.186.      
(57) Peter .J.P. And Olson .J.C. :"Consumer Behavior And Marketing 
Strategy ". 4Th. Ed., London, Irwin, 1996, Pp., 460- 461. 

 .   مرجع سابق، ص. بلترشيد المستهلك واالستهالك وتحديات المستق: مها سليمان دمحم (  )
-  مرجع سابق، ص ص . االستخدام األمثل للدواء له أصوله وقواعد: عز الدين الدنشاري (  )
  . 

تقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى عينة من : بنت صالح بن عبد الرحمننسرين  (  )
قسم  ة ماجستير،رسال. المكرمة من الذكور واإلناث بمنطقة مكة هويةومعروفي ال هويةالهولى مج

 .  ، ص    ،المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى  ،كلية التربية، علم النفس
العضوي  واأللم الصحي السلوك بين العالقة تعديل في االجتماعية المساندة دور: نوار شهرزاد (  )
 ، الجزائر، ورقلة مرباح قاصدي مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة .السكري  مرضى لدى

 .    ، ص    ، ديسمبر(  )العدد 

http://www.bps.org.uk/
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 :من هذه الدراسات (  )
  الذات والمساندة فاعلية من بكل وعالقته القرار اتخاذ: العتيبي الزيادي حسن دمحم بن بندر -

قسم علم النفس، كلية . الطائف بمحافظة المرشدين الطالبيين من عينه لدى االجتماعية
 .  ، ص    ودية، التربية، جامعة ام القري السع

 األحداث الضاغطة بين وسيط كمتغير االجتماعية المساندة دور: مروان عبد هللا دياب -
ة، كلية التربي، قسم علم النفسر،ماجستي رسالة. الفلسطينيين للمراهقين النفسية والصحة

 .م     ، الجامعة اإلسالمية بغزة 
لنفسي لدي النساء المصابات بسرطان الدعم االجتماعي وعالقته باالحتراق ا: نبيلة باوية -

رسالة دكتوراه، . ورقلة -الثدي، دراسة ميدانية علي عينة من النساء بمستشفي دمحم بوضيان
 .     ورقلة،  –قسم العلوم االجتماعية، جامعة قاصدي مرباح 

- J. S. House, D. Umberson, and K. R. Landis :Structures And 
Processes Of Social Support. Survey Research Center and 
Department of Sociology, University of Michigan, Ann Arbor, 
Michigan, Annual Reviews Inc, 1988, pp.293-318. 

 .  مرجع سابق، ص. علم االجتماع عند ابن حزم: السيد علي شتا (  )
 .   ص. مرجع سابق: نهلة ابراهيم (  )
 .   ص. رجع سابقم: عبد هللا معمر (  )
المدخل إلي علم االجتماع : سلسلة علم االجتماع الظاهري، الكتاب األول: السيد علي شتا (  )

 .   مرجع سابق، ص. الظاهري 
  .  ص. مرجع سابق: قـــنون خمـــيسة (  )
لتحقيق ( البشري، الهيكلي، الزبائني)مدي توافر متطلبات رأس المال المعرفي: سناء مسودة (  )
مجلة جامعة . دراسة ميدانية في قطاع الصناعات الدوائية األردنية -زة التنافسية ومعوقات توافرهاالمي

 .   ، ص    ، ( )، العدد   مجلد ،(اإلنسانية العلوم)النجاح لألبحاث 
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-الرياض بمدينة السعودية للمرأة  الصحي التثقيف في اإلعالم وسائل دور: باريان ريان أحمد (  )
 .  ص .ه     ، " سعود الملك جامعة – اآلداب كلية، اإلعالم قسم ،ماجستير .ةميداني دراسة
، ص ص     القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . الدواء واألسرة: عز الدين الدنشاري  (  )
  -  . 

 .  مرجع سابق، ص. االستخدام األمثل للدواء له أصوله وقواعد: عز الدين الدنشاري  (  )
 .  ص. مرجع سابق :وآخرون  كامل سهام (  )
المصرية  ة،القاهرة، الهيئ(  )سلسلة العلم والحياة، العدد . أنت والدواء: احمد دمحم عوف (  )

 . ،ص    العامة للكتاب، 
(74) Department of Economic and Social Affairs: United Nations Guidelines 
for Consumer Protection. United Nations, New York, 2003, pp.1-11. 

 .  ص. مرجع سابق :وآخرون  كامل سهام (  )
مجلة  .الوعي الذاتي في مواجهة المؤثرات السلبية في إطار التنمية البشرية: دمحم سعيد الحلبي (  )

 . ص.     تموز  (  )العددالباحثون ، سوريا، 
 .  مرجع سابق، ص. أنت والدواء: احمد دمحم عوف (  )
رسالة . زة لتاسع بغالبة طئي لدوالاعي ولب اإلکسارح نامج مقترب: ضر شعبانمجدي خ (  )

 .  ص.     ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
 .  ص. المرجع السابق: مجدي خضر شعبان (  )
-  مرجع سابق، ص ص . االستخدام األمثل للدواء له أصوله وقواعد: عز الدين الدنشاري (  )
  . 

(81)World Health Organization: Management of Drugs at Health Centre 
Level. Regional Office for Africa, Brazzaville, 2004, p.29.  

 . ص . مرجع سابق: حسام الدين أبو السعود (  )
 .  -  ص ص. مرجع سابق: محمود ياسين، عبد الرحمن العوضي (  )
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جامعة  ،األمن والحياة، مجلة الطب والحياة، ناول الدواءإرشادات في ت: عرفات راضي سمر (  )
هـ ، ص      ضانرم،      اغسطس / يوليو (   )نايف للعلوم االمنية، السعودية، العدد 

 .  -   ص 
المرجع السابق ، ص ص . الطب والحياة، إرشادات في تناول الدواء: عرفات راضي سمر (  )
   -  . 

المدخل إلي علم االجتماع : لم االجتماع الظاهري، الكتاب األولسلسلة ع: السيد علي شتا (  )
  .   مرجع سابق، ص. الظاهري 
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 :المراجع العربية -1

 :المعاجم والموسوعات -أوالا  

دمحم الجوهري : موسوعة علم االجتماع، المجلد الثالث، ترجمة: جوردن مارشال -1
 .3001وآخرون، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، 

، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 3ط . الموسوعة االقتصادية: راشد البراوي  -3
1891. 

، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 4ط. الوسيطمعجم ال: مجمع اللغة العربية -2
3004. 

اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، . قاموس علم االجتماع: دمحم عاطف غيث -4
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الدرجة، . أنماطه وثقافته  -االستهالك في المجتمع القطري : أحمد زايد وآخرون  -2
 .1881مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية،

وجهة نظر علم االجتماع،  -االقتصاد والمجتمع: أحمد زايد وآخرون  -6
 .1898اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعة، 

القاهرة، بدون . اخل النظريةالمد -علم االجتماع ودراسة المجتمع: أحمد زايد  -1
 . 3006دار نشر، 

اإلسكندرية، المكتب الجامعي . مبادئ على االقتصاد: أحمد ضياء الدين زيتون  -9
 . 3003الحديث، 



 

  

(324) 

 

المجتمع االستهالكي ومستقبل التنمية في مصر، : أحمد مجدي وآخرون  -8
 .3003القاهرة، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، 

الرياض، دار النشر الدولي، . ات في سلوك المستهلكقراء: أيمن علي عمر -10
3006. 

عمان، مكتبة المجتمع العربي . علم الدواء الحديث: بسام الحالق وربي السعيد -11
 .3002للنشر والتوزيع، 

عمان، دار اليازوري العلمية للنشر . التسويق الصيدالني: بشير العالق  -13
 .3001والتوزيع، 

القاهرة، دار الفكر . صحة والتربية الصحيةال: بهاء الدين إبراهيم سالمه -12
 .1881العربي،

ئل اإلعالم واالتصال عندما تخضع وسا –الثقافة الجماهيرية: جمال العيفة -14
 .3002عنابة، مديرية النشر، . لقوى السوق 

القاهرة، الهيئة المصرية العامة . علي أبواب عصر جديد: حازم الببالوي  -12
 .1881للكتاب، 

األفست بشركة  الرياض، مطابع. الدواء شفاء وداء: سعودحسام الدين أبو ال -16
 .1886، اإلعالنات الشرقية

سلسلة دنيا . الدواء والمداواة  بين الماضي والحاضر والمستقبل: حسنية موسي -11
 .3004العلم، الكتاب التاسع، القاهرة، المكتبة األكاديمية، 
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. ة االجتماعيةآفاق جديدة في النظري -رأس المال االجتماعي: خالد كاظم -19
 .3014القاهرة، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 

العمل الحرفي ونوعية الحياة، القاهرة،  :دينا مفيد على حسن واعتماد دمحم عالم -18
  .3009 مكتبة األنجلو المصرية،

مركز :الجزء األول، تحقيق.نالمفردات في غريب القرآ: الراغب األصفهاني -30
 الباز،مكتبة نزار مصطفى  ، بيروت،ى البازفزار مصطالدراسات والبحوث بمكتبة ن

3008. 
الرياض، دار . اقتصاديات األسرة وترشيد االستهالك: ربيع محمود على نوفل -31

 . 3006الناشر الدولي، 
كتبة النهضة القاهرة، م. مقدمة في علم األدوية النفسية: عبد القوي  يسام -33

 .1886،المصرية
القاهرة، الهيئة . حوار ال ينتهي"والشخصية  الثقافة:سامية حسن الساعاتي -32

 .3008المصرية العامة للكتاب، 

 في االجتماعي التغير اتجاهات في دراسة -الشعبي الطب: عثمان سعاد -34

 . 3003 االجتماعية، والدراسات البحوث ركزالقاهرة، م ،المصري  المجتمع
، 2ط. دراسة نقدية –النظرية في علم االجتماع : سمير احمد نعيم -32

 . 1893اإلسكندرية، دار المعارف، 
اإلسكندرية ، دار المعرفة . علم اجتماع المعرفة: السيد عبد العاطي السيد -36

 .3002الجامعية، 
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اإلسكندرية، دار المعرفة . النظرية في علم االجتماع:_____________ -31
 .3002الجامعية، 

لمدخل إلي ا: سلسلة علم االجتماع الظاهري، الكتاب األول: السيد علي شتا -39
 .3004اإلسكندرية، المكتبة المصرية، . علم االجتماع الظاهري 

المنظور : سلسلة علم االجتماع الظاهري، الكتاب الثاني: ________ -38
 .3004اإلسكندرية، المكتبة المصرية، . الظاهري لعلم االجتماع

االسكندرية، المكتبة المصرية، . علم االجتماع عند ابن حزم: ________ -20
3004. 

 .3004اإلسكندرية، المكتبة المصرية، . نظرية علم االجتماع: ________ -21
. دراسات نظرية وتطبيقية –علم االجتماع االقتصادي:السيد دمحم الرامخ -23

 .3009اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
: تقديم. قراءات في المشهد التربوي المعاصر –التعليم والحرية : شبل بدران -22

 .3011عمار، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  حامد
. تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيط: شحاته قنواتي -24

 .1886، بيروت، أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، 3ط
عمان،  دار الصفاء للنشر والتوزيع، . علم االقتصاد ونظرياته: طارق الحاج -22

1889 . 
عمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع، . مبادئ االقتصاد: حيدرانطاهر حيدر  -26

1881. 
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. دراسة في مقولة الوعي واأليديولوجية -علم اجتماع المعرفة: طه نجم -21
 .3009اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، 

دراسة  -مسئولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية: عباس علي دمحم -29
 .1888افة للنشر والتوزيع، عمان، دار الثق. مقارنة

، القاهرة، مكتبة 11ط . أصول  البحث االجتماعي: عبد الباسط دمحم حسن -28
 .1889وهبة، 

الرياض، عمادة . التثقف الدوائي: عبد الرحمن عقيل وعز الدين الدنشاري  -40
 .1891شئون المكتبات، 

. يكيةالنظرية الكالس –النظرية في علم االجتماع : عبد هللا دمحم عبد الرحمن -41
 . 3002اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

دراسة لعالقة "الطب الشعبي والتطور االجتماعي في اليمن : عبد هللا معمر  -43
 .1888القاهرة، مكتبة مدبولي، ". البناء االجتماعي بطرق العالج

، اإلسكندرية، المكتبة 10ط.  أسس علم االجتماعي: عبد الهادي الجوهري  -42
 .3003الجامعية، 

العولمة وأثرها على الطلب االستهالكي في الدول : عبير دمحم على عبد الخالق -44
اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، . النامية مع اإلشارة إلى وجهة النظر اإلسالمية

3001. 
القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . الدواء واألسرة: عز الدين الدنشاري  -42

3012. 
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بين  -تصميم البحث االجتماعي : وآخرون على عبد الرازق جلبي  -46
 .1883اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، . اإلستراتيجية والتنفيذ

دراسات في علم االجتماع الطبي في الوطن : علي المكاوي وآخرون  -41
 .1889عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، .العربي

القتصادية السورية، سوريا، جمعية العلوم ا. االستهالك والتنمية: علي كنعان -49
3001. 

صراع الحضارات علي  -النظرية االجتماعية وقضايا المجتمع: علي ليلة -48
 .3012الكتاب الثاني، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، . ساحة المرأة والشباب

مكانتها  -موقع مدرسة فرانكفورت على خريطة النقد االجتماعي : ______ -20
رية، الكتاب التاسع والعاشر، القاهرة، دار الثقافة سلسلة كتاب قضايا فك. وإسهامها

 . 1880الجديدة، نوفمبر، 
. دراسات اجتماعية واقعية-الحياة اليومية لفقراء المدينة: علياء شكري وآخرون  -21

 .1882اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

القاهرة، مكتبة عين شمس، . التسويق واإلستراتيجيات: عمر خير الدين -23
1881. 

االسكندرية، دار المعرفة . تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي: ريب دمحم سيدغ -22
 . 1892الجامعية، 

عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . علم الدواء: غسان حجازي وآخرون  -24
3001. 
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القاهرة، المكتبة المصرية، . دراسات حول األسرة العربية: فاديه عمر الجوالني -22
1882. 

القاهرة، . م3030يم في مصر الواقع والمستقبل حتي عامالتعل: فايز مراد مينا -26
 .3001مكتبة االنجلو المصرية،

 اإلسالمية الشؤون  دائرة. في اإلسالم االستهالك ترشيد :كامل صكر القيسي -21

 .3009المتحدة،   العربية اإلمارات: بدبي الخيري  والعمل

صنعاء، . والممارسةالسياسة  –النظرية االقتصادية الكلية : دمحم أحمد األفندي -29
 . 3013دار األمين للنشر والتوزيع،

مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري، القاهرة، :  دمحم الجوهري وآخرون  -28
 .3006عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

التراث والتغير االجتماعي، الكتاب (: محررين)دمحم الجوهري وحسن حنفي  -60
القاهرة، مركز البحوث والدراسات : وقراءات تأسيسيةاألول، اإلطار النظري 

 .3003االجتماعية، 

التسويقية في إدارة المحالت والمؤسسات  لاألصو : دمحم جودة ناصر وآخرون  -61
 1881عمان، دار مجدالوي للطباعة والنشر والتوزيع، . التجارية

 .1891اإلسكندرية، منشأة المعارف، . علم االجتماع... ما : دمحم سعيد فرح -63

اإلسكندرية ، دار المعرفة . الثقافة الشعبية الثابت والمتغير: دمحم عباس إبراهيم -62
 .3012الجامعية، 
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دراسة في  -الطب الشعبي والمعتقدات الشعبية: ___________ -64
السلسلة السوسيو . االنثربولوجيا الطبية في مجتمع اإلمارات العربية المتحدة

ارات، مؤسسة العين لإلعالن والنشر والتوزيع، أنثروبولوجية، الكتاب السابع، اإلم
1898. 

اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، . جغرافية الدواء: دمحم عبده بدر الدين   -62
3002. 

بين التاريخ وعلم  –البناء الطبيعي في الريف المصري : دمحم على سالمة -66
 .116ص، 3000اإلسكندرية، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، . االجتماع

دار . اإلسكندرية. دراسات في علم االجتماع الطبي: دمحم علي دمحم وآخرون  -61
 . 1894المعرفة الجامعية، 

الصحة المساندة االجتماعية و : دمحم محروس الشناوي، ودمحم السيد عبد الرحمن -69
 .1884ة،مكتبة األنجلو المصرية، ر هالقا. تطبيقية مراجعة نظرية ودراسات -النفسية

أساسيات التسويق الشامل : محمود جاسم الصميدعي، بشير عباس العالق -68
 .  3003عمان، دار المنهاج للنشر والتوزيع، . والمتكامل

الكويت، المركز . الدواء واإلدمان: محمود ياسين، عبد الرحمن العوضي -10
 .1893العربي للوثائق والمطبوعات الصحية،

كندرية، دار المعرفة الجامعية، اإلس. دراسات أنثروبولوجية: مصطفي حمادة -11
3009. 
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مركز . قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماع: مصطفى خلف عبد الجواد -13
 .3003البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

 ، دار التيسيرالمنيااتجاهات حديثه في علم االجتماع،  :_________ -12
 .3002للطباعة والنشر، 

عمان، دار . اإلحصاء االجتماعي المباديء والتطبيقات: _________ -14
  .3008المسيرة للنشر والتوزيع، 

دبي، دار . ترشيد المستهلك واالستهالك وتحديات المستقبل: مها سليمان دمحم -12
 .1888القلم للنشر والتوزيع، 

 الوحدة دراسات مركز بيروت، .العربي الوطن في الحياة نوعية :فرجاني نادر -16

 .1883 ،العربية
المجلد . العدالة االجتماعية في التعليم ما قبل الجامعي: ناهد رمزي وأخرون  -11

، (المهارات الحياتية -القدرات االبداعية)بعض مخرجات العملية التعليمية : الثاني
 .3002القاهرة، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، 

القاهرة، المركز . البحث العلمي االجتماعي في قضاياه ومناهجه :ناهد صالح -19
 .3008 القومي للبحوث االجتماعية والجنائية،

. في علم االجتماع الطبي ثقافة الصحة والمرض: نجالء عاطف خليل -18
 . 3006القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، 

إلسكندرية، الرواد ا. علم اجتماع المعرفة بين العلم وااليدولوجيا: نهلة إبراهيم -90
  .3001للكمبيوتر والتوزيع، 

ا   :الكتب المترجمة -ثالثا
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أنور مغيث، القاهرة، المجلس األعلى : ترجمة. نقد الحداثة: اآلن تورين -91
 .1881للثقافة، 

خرون، آترجمه أحمد زايد و  .مقدمه نقديه في علم االجتماع :انتوني جيدنز -93
 .3002 ية،البحوث والدراسات االجتماع القاهرة، مركز

دمحم : ترجمة. من بارسونز إلى هابرماس -النظرية االجتماعية : إيان كريب -92
، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون (344)حسين، عالم المعرفة، العدد 

 .1888واآلداب، 

علي الدجوي، القاهرة، : عرض. النزعة االستهالكية أسلوب حياة:ستيفين مليز -94
 .3003،ةالمكتبة األكاديمي

: ترجمة. وجهة نظر ماركسية –مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها : فيل سليتر -92
 .3004خليل كلفت، الطبعة الثانية، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة، 

دمحم عبد هللا : ترجمة. الثقافة االستهالكية واالتجاهات الحديثة: مايك فيذرستون  -96
 .1881، بيروت، دار الفارابي، 

فريال حسن، : ترجمة. ثقافة االستهالك وما بعد الحداثة: مايك فيذرستون  -91
 .3010القاهر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ا   :الدوريات -رابعا

،القاهرة، (43)سلسلة العلم والحياة، العدد . أنت والدواء: حمد دمحم عوفأ -99
 .1884المصرية العامة للكتاب،  ةالهيئ
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ترشيد  ثقافة نحو السعودية الجامعية الطالبة اتجاهات:الرحيم عبد آمال -98
 الملك جامعة بنات، – االجتماعية الدراسات قسم في مطبقة دراسة" -االستهالك

 . 3013األول، ، العدد(39) دمشق، المجلد جامعة مجلة "سعود

السعادة النفسية وعالقتها ببعض : أماني عبد المقصود عبد الوهاب -80
مجلة البحوث النفسية . من المراهقين من الجنسينالمتغيرات النفسية لدى عينة 

 .3006،(3)، العدد (31)والتربوية، كلية التربية، جامعة المنوفية، مجلد 

قيم اإلنتاج واالستهالك في النظرية السوسيولوجية : أنعام عبد الجواد -81
ة المجلة االجتماعية القومية، ، القاهرة، المركز القومي للبحوث االجتماعي. المعاصرة
 . 1881، 2 – 3، ع (24)مج  ،والجنائية

 تحديد في سوف وادي لمجتمع والالمادي المادي التراث دور: مياطة التيجاني -83

الوادي،  جامعة االجتماعية، والبحوث الدراسات مجلة. وتكامله الثقافية الهوية مالمح
 .3014، ابريل سالساد العدد الجزائر،

 مجلة. وتشرين دمشق جامعتي طلبة لدى الحياة جودة: نعيسة علي رغداء -82

 .3013األول، ، العدد(39)دمشق، المجلد جامعة
عالم المعرفة، .من فجر التاريخ إلى اليوم الدواء :رياض رمضان العلمي -84

 .1899، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، يناير  131العدد
مجلة . من سوسيولوجيا الفعل إلي براديجم الفاعل االجتماعي: زهير بن جنات -82

 .3012مارس -، يناير(2)، العدد(41)عالم الفكر، الكويت، المجلد
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 نظر من وجهة األدوية تجاه المستهلك سلوك قياس: حمود وآخرون  سعدون  -86

 مجلة .بغداد في األطباء العاملين من عينة ألراء تحليلية استطالعية دراسة -الطبيب

 جامعة، المستهلك وحماية السوق  بحوث مركز الجامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية

 .3008، (33) العدد د،بغدا

 استطالعية دراسة :ةاألدوي تجاه المستهلك سلوك قياس: وآخرون  حمود دون سع -81

 وحماية السوق  لبحوث العراقية المجلة .بغداد في المستهلكين من عينة آلراء تحليلية

 ،(3) عدد (1)مجلد د،بغدا جامعة، المستهلك وحماية السوق بحوث مركز، المستهلك
٩٠٠٢. 

 .تحليلية دراسة-اإليجابي  النفس منظور علم من الحياة جودة: مشري  سالف -89
 ،(90) العددي، الجزائر، الواد جامعة االجتماعية، والبحوث الدراسات مجلة

 .3014سبتمبر
األمن ، مجلة الطب والحياة، إرشادات في تناول الدواء:  عرفات راضي سمر -88

/ يوليو (246)العددجامعة نايف للعلوم االمنية، السعودية،  ،والحياة
 .هـ1422 ضانرم، 3013اغسطس

البشري، الهيكلي، )مدي توافر متطلبات رأس المال المعرفي: سناء مسودة -100
راسة ميدانية في قطاع د -لتحقيق الميزة التنافسية ومعوقات توافرها( الزبائني

 مجلد ،(اإلنسانية العلوم)مجلة جامعة النجاح لألبحاث . الصناعات الدوائية األردنية

 .3011، (4)، العدد32
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 المستهلك حماية أطار في للدواء االستهالكية الثقافة:وآخرون دمحم  كامل سهام -101

 بحوث مركز ،المستهلك وحماية السوق  لبحوث العراقية المجلة. تحليلية دراسة:العراقي

 .3008 أيلول األول، عدد، ال(1)مجلد، بغداد جامعة، المستهلك وحماية السوق 

 والعوامل النفسية السعادة بين للعالقات البنائي النموذج:هاشم  أبو دمحم السيد -103
 طالب لدى االجتماعية والمساندة الذات وتقدير للشخصية الكبرى  الخمسة
 .3010 يناير  (91)العدد ، (30) التربية، المجلد كلية جامعة بنها، مجلة.الجامعة

 السلوك بين العالقة تعديل في االجتماعية المساندة دور: نوار شهر زاد -102

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  .السكري  مرضى العضوي لدى واأللم الصحي
 . 3012، ديسمبر(12)العدد  ، الجزائر، ورقلة مرباح قاصدي جامعة
شركات عالمية خاصة تستحوذ على  10: راهيم وأيمن صالحصالح إب -104

 . 3016، يناير (1248)مجلة الوطن، العدد. مبيعات األدوية فى مصر

عبدهللا الرشيد . رحلة الدواء من المصدر الي المريض: صالح علي حسن -102
في الدواء والصناعات الدوائية، الجزء األول، مجلة العلوم والتقنية، مدينة (: محررا)
 .1881، يوليه (11)ملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، السنة الخامسة، العددال

 الصيادلة بعض ألراء استطالعية دراسة :عارف محسن لفته وآخرون  -106

 وحماية السوق  لبحوث العراقية لةالمج. صرفه وآليات الدواء جودة حول واألطباء

 ،(1)مجلد د،بغدا جامعة، المستهلك وحماية السوق بحوث مركز ،المستهلك

 .3008،(1)دعد



 

  

(346) 

 

 مدينة في متوارثة عائلية مهنة الشعبي الطب: عبد الرازق صالح محمود -101

دراسة انثروبولوجية، مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل،  - الموصل
 .3013، (22)العراق، العدد 

 -مدينة الموصل أثر التعليم في التنمية الصحية فـي: ____________ -109

( 24)مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل، العراق، العدد . ميدانيةدراسة 
،3011 . 

 مجلة .الموصل مدينة في الشعبي العالج طرائق: ____________ -108

األول  كانون  (26) مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل، العدد .موصليات
3011. 
ي مدينة دراسة ميدانية ف.األسواق الطب الشعبي في: ____________ -110

، (32)الموصل، مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل، العراق، العدد 
 .3008شباط 
(: محررا)في عبدهللا الرشيد . مساوئ التداوي الذاتي: عبد الرحمن عقيل -111

الدواء والصناعات الدوائية، الجزء األول، مجلة العلوم والتقنية، مدينة الملك عبد 
 .1881، يوليه (11)لسنة الخامسة، العددالعزيز للعلوم والتقنية، ا

 وصفية دراسة -الطب الشعبي والطب العلمي : المشهداني دمحم الفتاحعبد  -113

، (24)مجلة دراسات موصلية، مركز دراسات الموصل، العراق، العدد . تحليلية
3011. 



 

  

(341) 

 

تأثير الصداف علي نوعية الحياة ومعدل العجز : عبد هللا الخير وآخرون  -112
مجلة جامعة تشريد للبحوث والدراسات . في محافظة الالذقية الذي يتسبب به

العلمية، سلسلة العلوم الصحية ،كلية الطب، جامعة تشريد، الالذقية، سوريا، المجلد 
 .3008، ( 1)العدد ( 21)

كتاب . االستخدام األمثل للدواء له أصوله وقواعده: عز الدين الدنشاري  -114
دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، ، القاهرة ، (31)الشعب الطبي، العدد

3000. 
الدواء األخطار والمحاذير، كتاب الهالل الطبي، القاهرة، : _________ -112

 .3002نوفمبر ،(28)دار الهالل، العدد
دور التعليم األسري في تنمية الميول القرائية : منسيوعطاف ، د السعديعما -116

ة األردنية في العلوم التربوية، المجل .والصفوف الثالثة األولى لدى أطفال الروضة
 . 3011، (2) ددع ،(1)مجلد 

الفرق بين نوعية الحياة لدي طلبة جامعة : عويد سلطان وأمثال هادي -111
( 104)المجلة التربوية، جامعة الكويت، العدد. الكويت وفق الجنس والحالة الصحية

  .3013، سبتمبر ( 36)الجزء األول، المجلد

لدى  الدعم االجتماعي المدرك :فع عقيل الزغولورا ،فواز أيوب المومني -119
المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، . ضحايا وأسر تفجيرات فنادق عمان اإلرهابية

 .3008،(2)العدد، (3)دالمّجل، الجامعة األردنية، عمادة البحث العلمي



 

  

(349) 

 

مجلة . نوعية الحياة وعالقتها بالصحة النفسية: كامل حسن وتيسير عبد هللا -118
يونيه  -،القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، يناير(99/98)النفس، العددان علم

3011. 
مصادر االحتراق النفسي وعالقتها بالمساندة  :ماهر يوسف المجدالوى  -130

 ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،مجلة جامعة األقصى .االجتماعية لدى عينة من السائقين
 .3014يونيو  ،(3) ، العدد(19)المجلد 

مالمح نمط اإلنفاق في : مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -131
تقارير معلوماتية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس . األسرة المصرية

 .م3011، أكتوبر(29)الوزراء، السنة الخامسة، العدد 
 -األلملمساندة النفسية االجتماعية وإرادة الحياة ومستوى ا :يلخل بيومى دمحم -133

 العامة القاهرة، الهيئةالنفس،  علم مجلة .لدى المرضى بمرض مفض إلى الموت
 .1886مارس / فبراير/يناير (21)العدد  ،السنة العاشرة، للكتاب
الوعي الذاتي في مواجهة المؤثرات السلبية في إطار : دمحم سعيد الحلبي -132

 . 3013تموز  (61)العددمجلة الباحثون، سوريا،  .التنمية البشرية
مجلة دراسات . الثقافة االستهالكية في مجتمع اإلمارات: دمحم عبد هللا المطوع -134

 .1886، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، (9)الخليج والجزيرة العربية، العدد 
 النفسي التوافق تحقيق في االجتماعية المساندة أهمية: وآخرون  رشيد مسيلي -132

 جامعةمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، . البطال لدى الشباب واالجتماعي
 .3011، العدد الثاني ،جوانالجزائر



 

  

(348) 

 

كفاءة الذات العامة المدركة كمتغير معدل : منال زكريا حسين وآخرون  -136
. للعالقة بين نوعية حياة العمل واالحتراق النفسي لدي عينة من النساء العامالت

، ابريل (3)، العدد(30)عة القاهرة، مجلدمجلة دراسات نفسية، كلية اآلداب ، جام
3010 . 

 تشكيل فى اإلعالم وسائل دور: مهدي  علي ناصر عبد الرحيم و موسى -131

 كلية طالب من عينه على ميدانية دراسة -الفلسطيني الشباب لدى االجتماعي الوعي

 لدالمج ، اإلنسانية العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة مجلة. األزهري  جامعة اآلداب

 .3010،  (3) العدد ، (13)

 .نظرة عامة على المفهوم والمدخل - مؤشرات نوعية الحياة :ناهد صالح -139
 القاهرة، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية،المجلة االجتماعية القومية، 

 .1880 مايو ،(3)، العدد (31)المجلد 
مكونات نوعية حياة المعلم النفسية وعالقتها ببعض : موسي نجاة زكي -138

مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية، . متغيرات الشخصية وبيئة العمل
 .3011، العدد الثاني، الجزء الثالث، أكتوبر (34)جامعة المنيا، المجلد 

. وضوعيمؤشرات نوعية الحياة بين البعد الذاتي والبعد الم: هبه جمال -120
القاهرة، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، ، المجلة االجتماعية القومية

  .1881سبتمبر ،(2)العدد  ،(19)المجلد 



 

  

(320) 

 

فاعلية الذات المدركة ومدي تأثيرها علي : هويدا حنفي، وفوزية عبد الباقي -121
ة أماراباك، مجل. جودة الحياة لدي طلبة الجامعة من المتفوقين والمتعثرين دراسيا

 .3010األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلد األول، العدد األول، 

الفكر العربي المعاصر، . اإلعالن في المجتمع االستهالكي: وليد فستق -123
 .1892، بيروت، مركز اإلنماء القومي، (22)العدد 
القياس  -نتحليل االستهالك الدوائي في األرد: يوسف محمود وآخرون  -122

مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية . والتحليل
 .3008(.21)، مجلد(1)والقانونية، جامعة تشرين، األردن، العدد

ا   :الرسائل الجامعية -خامسا

 السعودية للمرأة  الصحي التثقيف في اإلعالم وسائل دور: باريان ريان حمدأ -124

 الملك جامعة – اآلداب كلية، اإلعالم قسم ،ماجستير .ميدانية دراسة-الرياض بمدينة

 .ه 1432  ،سعود

المؤشرات االجتماعية لنوعية الحياة وعالقتها : أماني فاروق عبد اللطيف -122
رسالة . دراسة مقارنه بين الريف والحضر بمحافظة القليوبية –بصحة الطفل 

ت والبحوث البيئية، جامعة عين ماجستير، قسم العلوم اإلنسانية، معهد الدراسا
 .3013شمس، 

دراسـة  -الحياه لدي الطبقة المتوسطة  ةنوعي: عبد الغني بدوي  هبرك -126
قسم رسالة ماجستير، . سوھاج ةبعض شرائح الطبقة الوسطي في محافظ عليةميداني

 .3016هاج، جامعة سو  ،كلية اآلداب ،علم االجتماع



 

  

(321) 

 

. م1868سنة  الجزائريـــــــة مـا بين العائالتدراســـة إستهالك : بن عطية دمحم -121
كلية العلوم االقتصادية و التسيير والعلوم التجارية رسالة ماجستير،  . م3002و

  .3006، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقايد

 فاعلية من بكل وعالقته القرار اتخاذ: العتيبي الزيادي حسن دمحم بن بندر -129
. الطائف بمحافظة المرشدين الطالبيين من عينه لدى االجتماعية الذات والمساندة

رسالة ماجستير، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة ام القري السعودية، 
 0ه1428

 ميدانية دراسة -الجامعي الشباب عند باللباس االهتمام ظاهرة: رشيد بوتقرابت -128

 كلية،  االجتماع علم قسم، ماجستير رسالة. بوزريعة ملحقة -الجزائر جامعة لطلبة

 .3001،الجزائر جامعة، واإلنسانية االجتماعية م العلو

الُبْنَية والفعل في تنظير ما بعد الحداثة في : جميل حفظ هللا عبد هللا ِبَنيَّان -140
، جامعة عين شمس ،اآلدابكلية  ،االجتماع قسم ،دكتوراه  رسالة. علم االجتماع

3010. 
جامعة  -وتشكيل مجتمع المعرفة مؤسسات التعليم العالي: حماني فضيلة -141

 اإلنسانية العلوم االجتماعية، كلية العلوم رسالة دكتوراة، قسم. ورقلة نموذجا

 .3014ورقلة، الجزائر، – مرباح قاصدي واالجتماعية، جامعة
دور أشكال رأس المال في تشكيل النخب االجتماعية، دراسة : خالد كاظم -143

، كلية رسالة دكتوراه . محافظة سوهاج في ميدانية علي عينة من جماعات النخب
 .3008اآلداب، جامعة سوهاج، 



 

  

(323) 

 

طالب  من عينة لدي المدركة الحياة جودة: حسين السيد الصاوي  دعاء -142
 رسالة ماجستير، قسم. تنميتها في وجودي إرشادي ومدي فاعلية برنامج الجامعة

 .3008سوھاج،  التربية، جامعة النفسية، كلية الصحة

دراسة  –النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت : ذكي عبد المجيد ذكي إبراهيم -144
محاولة للتطبيق على  –تحليلية لتقدير كفاءة النظرية في فهم واقع العالم الثالث 

، جامعة عين شمس، راه، قسم االجتماع، كلية اآلدابالمجتمع المصري، رسالة دكتو 
1882. 
 ببعض مرضى المزمنين وعالقتهاال لدى الحياة نوعية: رمضان زعطوط -142

واإلنسانية،  االجتماعية العلوم االجتماعية، كلية العلوم رسالة دكتوراه، قسم. المتغيرات
 .3014الجزائر، ورقلة،  مرباح قاصدي جامعة
دراسة المستويات المختلفة لنوعيه الحياة وعالقتها : شيرين أحمد رمزي  -146

مقارنة بين البيئات الصحراوية والريفية  دراسة: بتوافق المرأة المصرية مع البيئة 
رسالة دكتوراه، قسم العلوم اإلنسانية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، . والحضرية

 .3002جامعة عين شمس، 
بة هبالمو  ها المساندة االجتماعية وعالقت: شيماء أحمد دمحم الديداموني -141

جامعة  ،كلية التربية ، قسم الصحة النفسية ،ماجستيررسالة  .قيناهللمر ة  االبتكاري
 .3008،الزقازيق



 

  

(322) 

 

 الجنوبية في المحافظات األمهات لدى الوالدة قلق : هللا عبد إسماعيل صالح -149

التربية،  كلية النفس، علم رسالة ماجستير، قسم. الحياة بجودة وعالقته غزة لقطاع
 .3010غزة،  – اإلسالمية الجامعة

 -الجتماعية لتصور المرض وأساليب عالجهالمتغيرات ا: صولة فيروز -148
قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم . رسالة دكتوراه . دراسة ميدانية بمدينة بسكرة

 .3014بسكرة، الجزائر، ،االنسانية واالجتماعية، جامعة دمحم خضير
األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية : عبد الحكيم عبد هللا النسور -120

رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد والتخطيط، كلية . االنفتاح االقتصادياألردنية في ظل 
 .3008االقتصاد، جامعة تشرين، الجمهورية العربية السورية، 

المسئولية المدنية عن خطأ الطبيب في دول : عبد الرحمن صالح سابح -121
رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات . مجلس التعاون الخليجي

 .3010ليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الع
 الوطني االقتصاد في دورها وتفعيل الدوائية الصناعات: إبراهيم بهجت عال -123

 االقتصاد، جامعة كلية ، والتخطيط االقتصاد رسالة ماجستير، قسم. سورية في

 .3014تشرين، سوريا،
: الحياة للمسنينخدمات الرعاية االجتماعية وتحسين نوعية : عماد دمحم نبيل -122

رسالة ماجستير، . دراسة مطبقة بمجمع دور الرعاية االجتماعية للمسنين بدمنهور
 .3002قسم التخطيط االجتماعي،كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان،



 

  

(324) 

 

رسالة . مسئوولية اإلطباء في المرافق اإلستشفائية العمومية: عيساني رفيقة -124
سية، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان، الجزائر، دكتوره، كلية الحقوق والعلوم السيا

3016. 

 دراسة ميدانية بمدينة. تحليل سلوك المستهلك اتجاه األدوية: برسولي فوزية -122

 وعلوم التجاريةو  االقتصادية العلوم كلية، التسيير علوم قسم ،ماجستيررسالة  باتنة،

  .3011، ر، الجزائباتنة -رلخض الحاج جامعة، التسيير

لدى المصابين باالكتئاب  هالدعـم اإلجتماعي المدرك وعالقت: قـــنون خمـــيسة -126
" c" يالفيروس الكبد هابدراسة على عينة من مرضى الت -باألمراض االنتانية

قسم علم النفس وعلوم التربية رسالة ماجستير، . باتنة –الجامعي لوالية  بالمستشفى
 -جامعة دمحم خيضر ، نسانية واالجتماعيةكلية اآلداب والعلوم اإل،  واألرطوفونيا

 .3001، الجزائر، بسكرة
لتاسع البة طئي لدوالاعي ولاب إلکسارح نامج مقترب: مجدي خضر شعبان -121

 . 3001رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، . زةبغ

 عن الرضا بمستوى  وعالقته االجتماعي الدعم: الهنداوي  إبراهيم حامد دمحم -129

النفس،  علم الماجستير، قسم رسالة. غزة بمحافظات حركيا   المعاقين لدى جودة الحياة
 .3011غزة،-األزهر جامعة التربية، بكلية

المؤشرات االجتماعية لنوعية الحياة لسكان المناطق : دمحم عبد هللا دمحم -128
رسالة ماجستير، (. ابورماد -شالتين -حاليب)دراسة ايكولوجية لمثلث : الحدودية

 .3011قسم العلوم اإلنسانية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 



 

  

(322) 
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